
LTTrumpasis vadovas

1. Įjungimo / budėjimo režimo 
indikatorius ir mygtukas

2. Elektros pertrūkio, ilgo maitinimo 
išjungimo signalo indikatorius  
(žr. pavojaus signalų lentelę toliau)

3. Šaldytuvo temperatūros / Fast Cool 
(Greitojo Atvėsinimo) mygtukas

4. Šaldytuvo temperatūros šviesos 
diodai

5. Signalo išjungimo mygtukas  
(žr. pavojaus signalų lentelę toliau)

6. „6th Sense“ indikatorius
7. Party (Pobūvio) Režimas 
8. Šaldiklio temperatūros šviesos 

diodai
9. Šaldiklio temperatūros / Fast Freeze 

(Greitojo Užšaldymo) mygtukas

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

PRIETAISAS

VALDYMO SKYDELIS

1. Vaisių ir daržovių skyrius *
2. Produktų Tausojimo Zonos 0 °C /  

Saugusis Atitirpinimas *
3. Šaldymo ir laikymo skyrius
4. Pieno produktų lentyna *
5. Išimamos lentynos *
6. Temperatūros indikatorius *
7. Butelių laikiklis *
8. Butelių lentyna *
9. Kojelė

* Skiriasi skaičius ir (arba) padėtis, yra tik tam 
tikruose modeliuose.
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* Tik tam tikruose modeliuose



PRIEDAI
LEDUKŲ PADĖKLAS BUTELIŲ LAIKIKLIS

 

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
KAIP PRIETAISĄ PARENGTI NAUDOJIMUI
Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio jis pradeda veikti 
savaime. Įjungę prietaisą, palaukite mažiausiai 4–6 valandas 
prieš dėdami maistą į šaldytuvo ir į šaldiklio skyrių.

Kai prietaisas prijungiamas prie maitinimo šaltinio, ima 
šviesti ekranas ir jame maždaug 1 sekundę rodomos visos 
piktogramos. Užsidega numatytosios (gamyklinės) šaldytuvo-
šaldiklio skyriaus nustatymų reikšmės.

KASDIENIS NAUDOJIMAS
FUNKCIJOS
ĮJUNGIMO / BUDĖJIMO REŽIMO INDIKATORIUS IR 
MYGTUKAS
Jei norite įjungti gaminio budėjimo režimą, paspauskite ir 3 
sek. palaikykite. Išsijungs visi indikatoriai, išskyrus:

ŠALDYTUVO TEMPERATŪRA
Jei norite sureguliuoti šaldytuvo temperatūrą, paspauskite 
šaldytuvo  °C mygtuką. Šaldytuvo temperatūra 
reguliuojama nuo +2 °C iki + 8 °C, o nustatymą atvaizduoja 
šaldytuvo temperatūros LED lemputės.

FAST COOL (GREITASIS ATVĖSINIMAS)
Naudodamiesi „Greitasis atvėsinimas“ funkcija, šaldytuvo 
skyriuje galite padidinti šaldymo galią. Šią funkciją 
rekomenduojama naudoti, kai į šaldytuvo skyrių sudedamas 
labai didelis kiekis maisto. Norėdami suaktyvinti greitojo 
atvėsinimo funkciją, nuspauskite šaldytuvo °C mygtuką ir 
palaikykite jį 3 sek. Kai funkcija įjungta, greitojo atvėsinimo 
indikacija bus rodoma tarp šaldytuvo temperatūros šviesos 
diodų, kaip nurodyta sekoje šalia.
Ši funkcija automatiškai išsijungs po 6 val. arba ją galite išjungti 
patys paspausdami šaldytuvo °C mygtuką.

ŠALDIKLIO TEMPERATŪRA
Jei norite sureguliuoti šaldiklio temperatūrą, paspauskite 
šaldiklio  °C mygtuką. Šaldiklio temperatūrą galite reguliuoti 
pasirinkdami nustatymus nuo -16 °C iki -24 °C, kurie nurodomi 
šaldiklio temperatūros LED lemputėmis.

FAST FREEZE (GREITASIS UŽŠALDYMAS)
Šią funkciją rekomenduojama naudoti, kai į šaldiklio skyrių 
ketinate sudėti labai didelį produktų kiekį. Likus 24 val. iki 
šviežio maisto šaldymo, paspauskite šaldiklio mygtuką ir 
palaikykite jį 3 sek, kad įjungtumėte greitojo užšaldymo 
funkciją. Kai funkcija įjungta, greitojo užšaldymo indikacija 
bus rodoma tarp šaldytuvo temperatūros šviesos diodų, kaip 
nurodyta sekoje šalia. Po 24 val. sudėkite norimus šaldyti 
maisto produktus į viršutinį šaldiklio skyriaus krepšį. Ši funkcija 
automatiškai išsijungs po 48 val. arba ją galite išjungti patys 
paspausdami šaldiklio °C mygtuką.

PARTY (POBŪVIO) REŽIMAS
Ši funkcija naudojama atvėsinti šaldiklio skyriuje sudėtus 
gėrimus. Paspauskite pobūvio režimo mygtuką, jei norite 
aktyvinti ar išjungti šią funkciją. Kai aktyvinamas pobūvio 
režimas, po 30 minučių garsinis signalas primins išimti 
gėrimus / butelius iš šaldiklio skyriaus. Norėdami nutildyti 
signalą, paspauskite signalo sustabdymo mygtuką arba 
išjunkite funkciją paspausdami pobūvio režimo mygtuką.
Svarbu: Butelius šaldiklio skyriuje laikykite, tik kol veikia ši 
funkcija (30 min.).

„6TH SENSE“ INDIKATORIUS
„6th Sense“ technologija veikia automatiškai ir užtikrina 
tinkamas maisto produktų laikymo sąlygas.

IŠMANUSIS EKRANAS
Ši papildoma funkcija gali būti naudojama norint taupyti 
energiją. Norėdami aktyvinti išmanųjį ekraną, paspauskite 
ir laikykite  šaldytuvo °C ir  šaldiklio °C mygtukus kartu 3 
sekundes, kol išgirsite garsinį signalą. Jei norite išjungti šią 

Daugiau informacijos apie funkcijas rasite naudojimo ir 
priežiūros vadove / paskutiniame puslapyje pateikiama 
informacija, kaip gauti naudojimo ir priežiūros vadovą

* Tik tam tikruose modeliuose



funkciją, procedūrą pakartokite. Atminkite, kad šia funkcija 
neatjungiamas prietaisas nuo maitinimo, tik sumažinamos 
išorinio ekrano energijos sąnaudas.

PRODUKTŲ TAUSOJIMO ZONOS 0 °C / SAUGUSIS 
ATITIRPINIMAS *
Šis skyrius yra skirtas greitai gendantiems maisto produktams. 
pvz., šviežiai mėsai ar žuviai. Žema šio skyriaus temperatūra 
sudaro sąlygas laikyti maistą iki vienos savaitės (bandymai 
atlikti su mėsos produktais), išsaugant maistines medžiagas, 
gerą išvaizdą ir skonį. Taip pat šis skyrius puikiai tinka 
sveikiems maisto produktams atšildyti, nes žemoje atšildymo 
temperatūroje negali daugintis mikroorganizmai, todėl 
išsaugomas maisto skonis ir organoleptinės savybės. Jis nėra 
tinkamas vaisiams, daržovėms ir žalioms salotoms. Tačiau jis 
gali būti naudojamas šviežiai paruoštiems makaronams su 
įdaru ir net orkaitėje keptam maistui ar likučiams.

TEMPERATŪROS INDIKATORIUS *
Temperatūros indikatorius žodžiu OK (Gerai) praneša, ar šio 
skyriaus temperatūra yra pakankama maisto produktams 
laikyti.
1. Patikrinkite, ar indikatoriuje aiškiai rodoma OK (žiūrėkite 

paveikslėlį žemiau).

2. Jei žodis „OK“ nerodomas, reiškia, kad temperatūra yra per 
aukšta: nustatykite žemesnę temperatūrą ir palaukite apie 
10 val., kol nusistovės tinkama temperatūra.

3. Indikatoriaus lemputę patikrinkite dar kartą: prireikus dar 
kartą sureguliuokite vadovaudamiesi pirmojo nustatymo 
veiksmais. Jei įdėjote didelį maisto produktų kiekį arba 
jei šaldytuvo durys buvo dažnai atidarinėjamos, normalu, 
kad indikatorius nerodo OK. Palaukite bent 10 val., tik 
tada reguliuokite ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS rankenėlę 
pasirinkdami didesnį nustatymą.

LENTYNOS *
Specialūs kreipikliai leidžia lentynas išimti ir reguliuoti aukštį, 
todėl galite lengvai įdėti didelius indus ir maisto produktus.

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KREPŠYS *
Salotų stalčius šaldytuvo skyriuje yra skirtas specialiai 
vaisiams ir daržovėms išlaikyti šviežiems. Jei maisto 
produktus norite laikyti mažesnio drėgnumo sąlygomis 
(pvz., vaisius), drėgnumo reguliatorių atidarykite (B padėtis), 
o jei juos norite laikyti drėgniau (pvz., daržoves), reguliatorių 
uždarykite (A padėtis).

A

B

A

B

SIGNALŲ LENTELĖ
SIGNALO 
TIPAS SIGNALAS PRIEŽASTIS SPRENDIMAS
Atidarytų durų 
signalas

Girdisi garsinis signalas ir mirksi 
signalo indikatorius .

Durys buvo paliktos atidarytos 
ilgiau kaip 2 minutes.

Uždarykite dureles arba paspauskite 
garso signalo išjungimo mygtuką, kad 
nutildytumėte garso signalą.

Temperatūros 
signalas

Mirksi temperatūros šviesos diodų 
ekranas (°C) ir šviečia garso signalo 
indikatorius .

Netinkama šaldiklio vidaus 
temperatūra.

Paspauskite signalo išjungimo mygtuką 
; garso signalas išsijungs, toliau 

mirksės temperatūros ekranas (°C) ir 
švies signalo indikatorius , kol bus 
pasiekta < –10 °C temperatūra.

Ilgo maitinimo 
išjungimo 
signalas

Lieka šviesti ilgo maitinimo 
išjungimo signalo piktograma  ir 
mirksi signalo indikatorius .

Nutrūkimas, dėl kurio gali 
padidėti vidaus temperatūra 
iki 0 °C.

Paspauskite signalo išjungimo mygtuką 
; garso signalas išsijungs, toliau 

mirksės temperatūros ekranas (°C) ir 
švies signalo indikatorius , kol bus 
pasiekta < –10 °C temperatūra.

KELETAS VEIKIMO GARSŲ, KURIUOS 
GALITE GIRDĖTI
Švilpiantis garsas, kai prietaisą įjungiate 
pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo.

Gurguliuojantis garsas, kai šaldymo 
skystis teka per žarneles.

BRRR garsas girdimas veikiant 
kompresoriui.

Zvimbiantis garsas, kai suveikia vandens 
vožtuvas ar ventiliatorius.

Traškantis garsas, kai suveikia 
kompresorius.

SPRAGTELĖJIMAS, kai suveikia 
termostatas, kuris reguliuoja, ar dažnai 
reikia įjungti kompresorių.

* Tik tam tikruose modeliuose



Politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją 
galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
• Apsilankydami mūsų tinklalapyje docs . whirlpool . eu ir parts - selfservice . whirlpool . com
• Naudodami QR kodą
• 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 kodu, pateiktu energijos klasės etiketėje. Etiketėje yra 
nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti duomenų bazės portale https://eprel.ec.europa.
eu.

KAIP LAIKYTI MAISTO PRODUKTUS  
IR GĖRIMUS

Legenda

VĖSIOJI ZONA
Rekomenduojama gėrimams, pienui ir tokiems 
maisto produktams kaip pieno gaminiai, 
delikatesai, jogurtas, kiaušiniai, sviestas, padažai, 
marinuoti produktai, desertai laikyti

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS

VĖSINIMO ZONA:  
PRODUKTŲ TAUSOJIMO ZONOS 0 °C / 
SAUGUSIS ATITIRPINIMAS *
Rekomenduojama mėsai, žuviai, mėsos 
gaminiams, šviežiai ruoštiems makaronams su 
įdaru, keptiems produktams ir likučiams laikyti.
Ši zona taip pat rekomenduojama maistui atšildyti. 

GREITO UŽŠALDYMO ZONOS STALČIUS
Žemiausios temperatūros zona rekomenduojama 
šviežiems maisto produktams ir keptam maistui 
šaldyti.

ĮPRASTI ŠALDIKLIO STALČIAI
Rekomenduojama šaldytam maistui ir ledams 
laikyti.

Pastaba: Pilka spalva legendoje nesutampa su stalčių 
spalva

ŠALDYTUVO SKYRIUS
Maistui laikyti naudokite perdirbamo 
plastiko, metalo, aliuminio ir stiklo 
indelius bei maistinę plėvelę.
Skysčius ir maisto produktus, kurie gali 
skleisti stiprius kvapus arba būti jais 
paveikti, laikykite uždaruose indeliuose 
arba uždenkite.
Jeigu šaldytuve laikote nedidelį maisto 
kiekį, rekomenduojame naudoti 
lentynėles virš šviežių produktų 
skyrelio, skirto vaisiams ir daržovėms, 
nes tai šalčiausia šaldytuvo vieta.

Maisto produktus, kurie išskiria didelį 
kiekį etileno dujų ir šioms dujoms 
jautrius maisto produktus, tokius 
kaip vaisius, daržoves ir salotas, reikia 
laikyti atskirai arba suvyniotus, kad 
nesutrumpėtų jų laikymo laikas; 
pavyzdžiui, pomidorų nelaikykite kartu 
su kiviais ar kopūstais.
Kad buteliai neišvirstų, galite 
pasinaudoti butelių laikikliu (tik tam 
tikruose modeliuose).
Maisto produktų nelaikykite per arti 
vienų kitų, kad tarp jų galėtų tinkamai 
cirkuliuoti oras.

ŠALDIKLIO SKYRIUS
Šaldiklis yra puiki vieta šaldytiems 
produktams laikyti, ledukams gaminti ir 
šviežiems maisto produktams užšaldyti.
Didžiausias šviežių maisto produktų 
kiekis kilogramais, kurį galima užšaldyti 
per 24 val., yra nurodytas duomenų 
plokštelėje (…kg/24h).
Jei šaldiklyje ketinate laikyti 
nedidelį maisto produktų kiekį, 
rekomenduojame naudoti šalčiausias 
šaldiklio skyriaus zonas, kurios atitinka 
vidurinę dalį.

* Tik tam tikruose modeliuose
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