
CSStručný návod k obsluze

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK 
ZNAČKY WHIRLPOOL
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj 
výrobek na www . whirlpool . eu/ register

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní 
pokyny.

PRVNÍ POUŽITÍ
Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte 
spotřebič ke zdroji napájení.
Připojte spotřebič ke zdroji napájení a otočte ovladačem termostatu, 
aby se spotřebič zapnul.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4−6 hodin, než dojde k dosažení 
správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí 
na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li 
k dispozici).

OVLÁDACÍ PANEL
1. Kontrolka teploty (červené výstražné 

světlo)
2. Provozní kontrolka (zelené světlo)
3. Spínač výstražného upozornění na 

otevřená dvířka
4. Knoflík nastavení teploty (termostat)

1. 2. 3. 4.

SVĚTELNÁ KONTROLKA TEPLOTY A PROVOZU (ZELENÉ A ČERVENÉ 
SVĚTLO)
Zkontrolujte prosím, zda napětí uvedené na typovém štítku umístěném 
uvnitř oddílu odpovídá síťovému napětí ve vaší domácnosti. Uzemnění 
tohoto spotřebiče je ze zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli 
odpovědnost za zranění osob nebo za škody na majetku, pokud tento 
požadavek nebyl dodržen.
Když je spotřebič připojen a ovladač termostatu není nastaven na 
symbol •, zelená i červená kontrolka (body 1 a 2 na ovládacím panelu) 
se rozsvítí. Zelená kontrolka zůstává vždy svítit a signalizuje provoz 
spotřebiče. Červená kontrolka zůstává svítit až do dosažení provozní 
teploty. Znovu se rozsvítí, pokud teplota uvnitř mrazicího oddílu 
stoupne vlivem častého či delšího otevření dvířek, nebo pokud jsou do 
spotřebiče vloženy čerstvé potraviny k zamrazení.

SPÍNAČ VÝSTRAŽNÉHO UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA
Spotřebič je vybaven zvukovou výstrahou, která se rozezní v případě 
otevření levých dvířek.

KNOFLÍK NASTAVENÍ TEPLOTY (TERMOSTAT) 
Termostat ovládá teplotu uvnitř spotřebiče.  
Poloha • signalizuje, že provoz spotřebiče byl přerušen.
Za normálních okolních podmínek (při teplotě +20 °C až +25 °C) vám 
navrhujeme nastavit knoflík ovladače termostatu do prostřední polohy. 
Pro dosažení nižší nebo vyšší teploty než -18 °C otočte ovládacím 
knoflíkem termostatu do polohy nejvyššího nebo nejnižšího nastavení. 
Upozorňujeme vás, že na vnitřní teplotu má vliv umístění spotřebiče, 
teplota okolního vzduchu a četnost otevírání dvířek. Nastavení 
termostatu musí tyto faktory zohledňovat. Pro kontrolu teploty 
uskladněných potravin umístěte teploměr (je-li dodán) pod potraviny. 
Je-li umístěn na potraviny, zobrazí teplotu vzduchu, která neodpovídá 
teplotě uskladněných potravin.
Doporučené nastavení:
Mrazicí oddíl: STŘEDNÍ

Aby se potraviny nezkazily, dodržujte prosím doporučená nastavení a doby 
uskladnění uvedené v on-line návodu k použití.

JAK SKLADOVAT ČERSTVÉ POTRAVINY

Vysvětlivky

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY
(nejchladnější zóna)
Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

* K dispozici pouze u vybraných modelů



MRAZICÍ ODDÍL
Zmrazování čerstvých potravin
1. Za účelem zachování co nejvyšší kvality potravin během 

rozmrazování doporučujeme nastavit nižší teplotu nebo zapnout 
funkci „Rychlé mražení (Fast Freeze) / Rychlé chlazení (Fast Cool*)“, 
a to alespoň čtyři hodiny před vyndáním potravin z mrazicího oddílu.

2. Pro odmrazení vytáhněte šňůru spotřebiče ze zásuvky a vysuňte 
přihrádky. Dveře nechte otevřené, aby námraza mohla roztát. Chcete-
li zabránit úniku vody při odtávání námrazy, umístěte savou utěrku na 
dno mrazicího oddílu a pravidelně ji ždímejte. 

3. Vyčistěte vnitřek mrazicího oddílu a důkladně jej vytřete.

4.  Spotřebič znovu zapněte a opět do něj vložte potraviny. Pro 
odstranění zmrzlého ledu z příslušenství STOP FROST* postupujte 
podle instrukcí níže v části ČIŠTĚNÍ.

Ledové kostky*
Tác na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího 
oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo 
špičaté předměty.

Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je 
uvedeno na výrobním štítku.

Možnosti naplnění jsou limitovány košíky, držáky, zásuvkami, policemi atd. 
Zkontrolujte, že všechny tyto součásti lze i po naplnění snadno zavřít.

Systém osvětlení (podle modelu)

Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení 
energetické třídy G

Tento produkt obsahuje 4 postranní zdroje 
osvětlení energetické třídy F

Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení 
energetické třídy G

Tento produkt obsahuje 4 postranní zdroje 
osvětlení energetické třídy F a horní zdroj 
osvětlení energetické třídy G

Tento produkt obsahuje horní zdroj osvětlení 
energetické třídy G

VŠEOBECNÉ INFORMACE 
Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze, 
neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak. Systém osvětlení vnitřního prostoru 
chladničky využívá LED žárovky umožňující lepší osvětlení než tradiční, 
přičemž mají velmi nízkou spotřebu energie.

Před likvidací na skládce je potřebné odstranit dveře a kryty chladničky, 
aby se zabránilo uvíznutí dětí nebo zvířat uvnitř spotřebiče.

* K dispozici pouze u vybraných modelů



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když... Možné důvody Řešení

Spotřebič nefunguje. Mohl se vyskytnout problém 
s napájením spotřebiče.

Zkontrolujte, zda:
• nedošlo k výpadku napájení;
• zástrčka je řádně vsunuta do elektrické zásuvky a dvoupólový 

spínač (je-li součástí) se nachází ve správné poloze (zapnuto);
• jsou zařízení pro ochranu elektrického systému v domácnosti 

účinná;
• není poškozen napájecí kabel;
• ovladač termostatu není nastaven na „•“.

Vnitřní osvětlení nefunguje. Možná bude potřeba vyměnit žárovku. Odpojte spotřebič od zdroje napájení a v případě potřeby jejich 
výměny se obraťte na službu technické pomoci.

Vnitřní teplota oddílů není 
dostatečně nízká.

Důvody mohou být různé (viz část 
„Řešení“).

Zkontrolujte, zda:
• jsou dvířka řádně dovřená;
• spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;
• teplota je správně nastavena;
•  nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části 

spotřebiče.

Spotřebič je nadměrně 
hlučný.

Spotřebič nebyl správně nainstalován. Zkontrolujte, zda je spotřebič ve vodorovné poloze.

V mrazicím oddílu se 
vytváří nadměrné množství 
námrazy.

Dvířka mrazicího oddílu nejsou správně 
dovřená.

• Zkontrolujte, zda nic nebrání správnému dovření dvířek.
• Odmrazte mrazicí oddíl.
• Zkontrolujte, zda je spotřebič správně nainstalován.

Přední okraj spotřebiče 
u dosedacího těsnění dvířek 
je horký.

Nejedná se o problém. Zabraňuje to 
kondenzaci.

Není třeba hledat řešení.

Pokud červená kontrolka 
svítí nebo bliká, je vnitřní 
teplota příliš vysoká.

Spotřebič nebyl správně nainstalován. Zkontrolujte, zda:
• jsou dvířka správně zavřená;
• je ovládací knoflík termostatu správně nastavený (viz kapitolu 

„Nastavení teploty“);
• mrazicí oddíl nestojí v blízkosti zdroje tepla;
• vnitřní stěny neobsahují velkou vrstvu ledu;
• není omezeno proudění vzduchu.

Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete pomocí:
• naší webové stránky docs . whirlpool . eu,
• naskenování QR kódu,
• případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování 

našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
Informace o modelu získáte přes QR kód na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo 
modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu https://eprel.ec.europa.eu.

* K dispozici pouze u vybraných modelů
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