
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.

OPIS PRODUKTU
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. Optymalne 
temperatury przechowywania żywności są ustalone fabrycznie.

Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie 
osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie 
wypełnionego urządzenia.

PANEL STEROWANIA
1. Kontrolka alarmu awarii zasilania
2. Kontrolka szybkiego chłodzenia
3. Wyświetlacz temperatury w chłodziarce i 

zamrażarce
4. Kontrolka szybkiego zamrażania
5. Kontrolka trybu wakacyjnego
6. Przycisk Wł./Trybu czuwania
7. Przycisk Wyłączenia alarmu 
8. Przycisk temperatury chłodziarki / przycisk 

szybkiego chłodzenia
9. Przycisk temperatury zamrażarki / przycisk 

szybkiego zamrażania
10. Przycisk kontroli precyzji / przycisk trybu 

wakacyjnego
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PRZYCISK WŁ. / TRYBU CZUWANIA
Aby ustawić tryb czuwania urządzenia, należy wcisnąć i przytrzymać 
przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania. Wszystkie wskaźniki zostają 
wyłączone z wyjątkiem wskaźnika Wł./Tryb czuwania. Aby włączyć 
urządzenie, należy wcisnąć ten przycisk ponownie.

TEMPERATURA CHŁODZIARKI
Aby ustawić temperaturę chłodziarki, należy nacisnąć przycisk 
Temperatury chłodziarki. Temperaturę chłodziarki można regulować 
w zakresie od +2°C do + 8°C. Informacja o wybranej temperaturze jest 
widoczna na wyświetlaczu chłodziarki i zamrażarki.

TEMPERATURA ZAMRAŻARKI
Aby ustawić temperaturę zamrażarki, nacisnąć przycisk Zamrażarki (Freezer 
°C). Temperaturę chłodziarki można regulować w zakresie od -16°C do 
-24°C. Informacja o wybranej temperaturze jest widoczna po naciśnięciu 
przycisku TEMPERATURA CHŁODZIARKI lub przycisku Szybkiego 
chłodzenia.

FAST COOL (SZYBKIE CHŁODZENIE)
Za pomocą funkcji szybkiego chłodzenia można zwiększyć wydajność 
chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do 
komory zamrażarki zostanie włożona bardzo duża ilość żywności. W 
celu włączenia funkcji szybkiego chłodzenia, należy nacisnąć przycisk 
TEMPERATURA CHŁODZIARKI lub przycisk Szybkiego chłodzenia. 
Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego 
chłodzenia. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 6 godzinach 
lub można ją wyłączyć ręcznie, ponownie naciskając przycisk szybkiego 
TEMPERATURA CHŁODZIARKI lub przycisk Szybkiego chłodzenia.

SZYBKIE MROŻENIE (FAST FREEZE)
Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania dużych ilości 
żywności do komory zamrażarki.
Aby włączyć funkcję Szybkiego zamrażania, na 24 godziny przed 
zamrożeniem świeżej żywności należy wcisnąć przycisk TEMPERATURA 
ZAMRAŻARKI lub przycisk Szybkiego zamrażania. Włączenie funkcji 
jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego zamrażania. Po 24 
godzinach umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w środkowej 
części komory zamrażarki. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona 
po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, wciskając przycisk 
TEMPERATURA ZAMRAŻARKI lub przycisk Szybkiego zamrażania.

PRZYCISK KONTROLI PRECYZJI

Kontrola precyzji to zaawansowana technologia, która pozwala na 
zredukowanie do minimum wahań temperatury w komorze zamrażarki, 
dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu powietrza, całkowicie 
niezależnemu od obiegu chłodziarki. Zredukowanie oparzelin mrozowych 
do 60%; żywność zachowuje naturalny kolor i jakość. Aby włączyć lub 
wyłączyć funkcję Kontrola precyzji, należy nacisnąć przycisk Kontrola 
zamrażania. Ta funkcja działa prawidłowo w określonym zakresie 
temperatur: od -22°C do - 24°C.
Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki będzie ustawiona powyżej -22°C, 
to po włączeniu tej funkcji temperatura zostanie automatycznie obniżona 
do -22°C, aby dostosować się do wymaganego zakresu pracy. Jeżeli przy 
włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę zamrażarki wykraczającą 
poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona. 
Podczas działania funkcji Szybkiego zamrażania, funkcja „Kontrola precyzji” 
jest niedostępna, do czasu wyłączenia funkcji Szybkiego zamrażania.

TRYB WAKACYJNY
Tę funkcję można włączyć, aby zmniejszyć zużycie energii przez urządzenie 
przez dłuższy czas. Aby włączyć tryb wakacyjny, należy przytrzymać 
przez 3 sekundy przycisk Kontrola precyzji. Gdy ta funkcja jest włączona 
świeci się odpowiedni symbol, a wyświetlacz chłodziarki pokazuje 12°C. 
Aby wyłączyć tę funkcję, należy powtórzyć tę samą procedurę. Zmiana 
temperatury chłodziarki powoduje automatyczne wyłączenie tej funkcji. 
Gdy ta funkcja jest włączona, komora zamrażarki działa normalnie.

INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ *
Ta opcjonalna funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby włączyć 
Wyświetlacz Smart, należy jednocześnie nacisnąć przycisk TEMPERATURA 
CHŁODZIARKI i przycisk temperatura ZAMRAŻARKI. Po aktywacji inne 
przyciski i wyświetlacze są wyłączane, aby zminimalizować zużycie paliwa. 
Aby wyłączyć tę funkcję, należy powtórzyć tę samą procedurę. Należy 
pamiętać, że funkcja ta nie odłącza urządzenia od zasilania, a jedynie 
ogranicza ilość energii zużywanej przez zewnętrzny wyświetlacz. W razie 
chęci skorzystania z panelu sterowania i zobaczenia wszystkich funkcji, 
wystarczy wybudzić panel przez dotknięcie któregokolwiek przycisku.

WENTYLATOR*
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze 
chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki przechowywania artykułów 
spożywczych.
Wentylator rozpoczyna/kończy pracę w zależności od temperatury oraz/
lub poziomu wilgotności wewnątrz chłodziarki. Jeśli urządzenie posiada 
wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny. Jeśli urządzenie 
posiada wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny. Aby 
zakupić filtr, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z naszym 
centrum obsługi klienta.

* Dostępne tylko w wybranych modelach



OŚWIETLENIE LED
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z serwisem w celu 
jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się po otwarciu 

drzwiczek. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut, oświetlenie 
jest automatycznie wyłączane.

6TH SENSE
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do 
przechowywania żywności. Funkcja „6th Sense” uruchamia się 
automatycznie, gdy:

• w chłodziarce znajduje się duża ilość żywności
• drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższy czas
• nastąpiła długa przerwa w dopływie energii elektrycznej, w wyniku 

czego temperatura wewnątrz urządzenia wzrosła i nie gwarantuje 
bezpiecznego przechowywania żywności.

HUMIDITY CONTROL (KONTROLA WILGOTNOŚCI)*
Otworzyć regulator wilgotności (pozycja B), aby przechowywać żywność 
(np. owoce) w mniej wilgotnych warunkach lub zamknąć go (pozycja A), 
aby zapewnić bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).

PÓŁKA SKŁADANA *
System szynowy umożliwia wsunięcie półki pod przednią cześć, tworząc 
dodatkową przestrzeń na przechowywanie wysokich butelek czy 

dzbanków.

ŁATWY DOSTĘP DO TACEK ZAMRAŻARKI *
Tacka zamrażarki umożliwia łatwy dostęp do często używanych 
produktów, zamrażanie i przechowywanie resztek żywności i małych 

produktów.

KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
System samoodszraniania działa w pełni automatycznie. Krople wody 
gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz komory chłodziarki oznaczają, 
że uruchomiła się funkcja samoodszraniania.

Woda po zakończeniu procesu jest automatycznie odprowadzona do 
otworu spustowego i gromadzona w pojemniku, z którego zostaje 
odparowana.

POJEMNIK ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW 0°
Komora pojemnika świeżych produktów 0° gwarantuje przedział 
temperatur roboczych od -2°C do 3°C w zależności od wybranych ustawień 
temperatury chłodziarki i umożliwia:
• przechowywania mięsa, ryb oraz produktów łatwo psujących się;
• szybkiego schładzania produktów gorących;
• odszraniania w niskiej temperaturze (zapobiega namnażaniu się 

mikroorganizmów).

W normalnych warunkach temperaturę 0°C można uzyskać przy 
temperaturze w komorze chłodziarki ustawionej na poziomie minimalnym. 
Należy pamiętać, że zmiana ustawień temperatury w chłodziarce 
powoduje także zmianę temperatury w komorze świeżych produktów 0°. 
Warto pamiętać, że komora pojemnika świeżych produktów 0° to funkcja 
mechaniczna, działająca przez cały czas i nie można jej wyłączyć.

KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego powietrza wokół 
przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się lodu i tym samym 
całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety pozostają czytelne, a 
przestrzeń przechowywania pozostaje czysta i uporządkowana.

* Dostępne tylko w wybranych modelach



OBSŁUGA URZĄDZENIA

 

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 OWOCE I WARZYWA

SZUFLADY ZAMRAŻARKI

SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(Strefa najniższej temperatury)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/ugotowanych 
potraw.

TABELA ALARMÓW

Typ alarmu Sygnał Przyczyna Rozwiązanie

Alarm otwartych drzwi Kontrolka alarmu otwartych 
drzwi pozostaje włączona, zostaje 
włączony sygnał dźwiękowy, a 
kontrolka alarmu miga.

Drzwi chłodziarki lub zamrażarki są 
otwarte przez ponad 2 minuty.

Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk 
Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć 
alarm akustyczny.

Alarm temperatury

Wyświetlacz temperatury miga (°C) 
i kontrolka Alarmu jest włączona.

Temperatura w komorze zamrażarki 
jest nieprawidłowa

Nacisnąć przycisk Wyłączenia 
Alarmu;
sygnał dźwiękowy się wyłączy, 
wyświetlacz temperatury (°C) 
zacznie migać, a kontrolka Alarmu 
pozostanie włączona do chwili 
osiągnięcia temperatury < -10°C.

Alarm przedłużonej awarii zasilania
Ikona Alarmu awarii zasilania świeci 
się, miga kontrolka Alarmu.

Długa przerwa w dopływie prądu, 
mogąca spowodować wzrost 
temperatury wewnętrznej do 0°C.

Nacisnąć przycisk Wyłączenia 
Alarmu ; sygnał dźwiękowy wyłączy 
się.

Usterka Na wyświetlaczu miga litera „F” (°C). Usterka urządzenia. Skontaktować się z serwisem.

* Dostępne tylko w wybranych modelach
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Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
• Odwiedzając naszą stronę internetową docs . whirlpool . eu
• Używając kodu QR
• Można również skontaktować się z serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie gwarancyjnej). 

Kontaktując się z serwisem, należy podać kody z tabliczki znamionowej urządzenia.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

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

Urządzenie nie działa. Być może wystąpił problem z zasilaniem 
elektrycznym urządzenia.

• Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do 
gniazdka o właściwym napięciu.

• Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej 
instalacji elektrycznej

W ociekaczu skroplin znajduje 
się woda.

Jest to normalne zjawisko podczas 
wysokich temperatur i dużej wilgotności.
Ociekacz może być nawet w połowie 
zapełniony.

• Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym, aby woda nie 
wylewała się.

Krawędzie obudowy 
urządzenia mające styczność 
z uszczelką drzwiczek są 
gorące w dotyku.

Nie jest to usterka. Jest to normalne 
zjawisko podczas wysokich temperatur i 
podczas pracy sprężarki.

Oświetlenie nie działa. Być może konieczna jest wymiana żarówki.
Urządzenie może być modelem z opcją 
Wł./Tryb czuwania.

• Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej 
instalacji elektrycznej.

• Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do 
gniazdka o właściwym napięciu 

• Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować się z serwisem 
w celu wymiany na diody tego samego typu dostępne jedynie 
w posprzedażowych punktach serwisowych i u autoryzowanych 
sprzedawców.

Wydaje się, że silnik włącza się 
zbyt często.

Czas pracy silnika zależy od różnych 
czynników: częstotliwości otwierania 
drzwiczek, ilości przechowywanej 
żywności, temperatury pomieszczenia, 
ustawienia temperatury.

• Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo ustawione.
• Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilości żywności.
• Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
• Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.

Temperatura urządzenia jest 
zbyt wysoka.

Przyczyn może być wiele (patrz 
„Rozwiązania”).

• Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony i 
zabrudzony.

• Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
• Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
• W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik pracuje 

dłużej.
• Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte lub w 

przechowywana jest duża ilość żywności, silnik pracuje dłużej, aby 
ochłodzić wnętrze urządzenia.

Drzwiczki zamykają się lub 
otwierają nieprawidłowo.

Przyczyn może być wiele (patrz 
„Rozwiązania”).

• Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
• Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne części 

wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych pozycjach.
• Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub lepkie.
• Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.


