
ELΣύντομος οδηγός

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, 
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην 
ιστοσελίδα www . whirlpool . eu / register

Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΏΤΉ ΧΡΉΣΉ
Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας 
τουλάχιστον για δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Συνδέστε τη 
συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά αυτόματα. Οι θερμοκρασίες 
για την ιδανική διατήρηση των τροφίμων έχουν ήδη ρυθμιστεί από το 
εργοστάσιο

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να περιμένετε 4 - 6 ώρες 
μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει στη σωστή τιμή αποθήκευσης 
τροφίμων για μια κανονικά γεμάτη συσκευή. Τοποθετήστε το 
αντιβακτηριδιακό φίλτρο κατά των οσμών στον ανεμιστήρα όπως 
υποδεικνύεται στη συσκευασία του φίλτρου (εάν διατίθεται). Εάν 
ηχήσει το ακουστικό σήμα, αυτό σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο 
συναγερμός θερμοκρασίας: πατήστε το κουμπί για να διακοπούν οι 
ηχητικοί συναγερμοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Λυχνία LED
2. Ενεργοποίηση/Αναμονή
3. Κουμπί θερμοκρασίας θαλάμου 

καταψύκτη και ψυγείου

2.

1.

3.

Η συσκευή είναι αυτόματα ικανή να φτάσει γρήγορα στην βέλτιστη 
εσωτερική θερμοκρασία συντήρησης.

 6TH SENSE
Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να 

απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στη λειτουργία αναμονής, το φως στο 
θάλαμο του ψυγείου δεν ανάβει. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας 
της συσκευής, πιέστε πάλι το ίδιο κουμπί.
Σημείωση: Αυτό δεν αποσυνδέει τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΚΑΤΑΨΥΚΤΉ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ
Οι τρείς λυχνίες LED υποδεικνύουν τη ρυθμισμένη θερμοκρασία για το 
ψυγείο.
Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικής θερμοκρασία της συσκευής με το 
κουμπί  .
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Αναμμένα LED Ρυθμίστε τη θερμοκρασία

Υψηλή (λιγότερο ψυχρή)

Μεσαία-Υψηλή

Μέτρια

Μεσαία-Χαμηλή

Χαμηλή (περισσότερο ψυχρή)

ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ*
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα 
πατώντας το κουμπί στη βάση (όπως φαίνεται στην 
εικόνα). Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει 
τους 27 °C ή αν εμφανιστούν σταγόνες νερού στα 
γυάλινα ράφια, είναι αναγκαίο να ενεργοποιήσετε τον 
ανεμιστήρα για να διασφαλίσετε τη σωστή συντήρηση 
των τροφίμων. Η απενεργοποίηση του ανεμιστήρα 
βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας.

ΚΑΤΑΨΥΞΉ ΦΡΕΣΚΏΝ ΤΡΟΦΙΜΏΝ
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε στη ΖΩΝΗ 
ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ στο θάλαμο του καταψύκτη αποφεύγοντας την άμεση 
επαφή με τρόφιμα που έχουν ήδη καταψυχθεί. Για να μεγιστοποιήσετε 
την ταχύτητα κατάψυξης, μπορείτε να αφαιρέσετε το κάτω συρτάρι και 
να τοποθετήσετε τα τρόφιμα απευθείας στον πυθμένα του θαλάμου.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα



* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

ΣΥΣΤΉΜΑ STOP FROST*
Το ΣΥΣΤΗΜΑ STOP FROST διευκολύνει τη διαδικασία απόψυξης του 
θαλάμου καταψύκτη. 
Το αξεσουάρ STOP FROST έχει σχεδιαστεί ώστε να συλλέγει κάποια 
ποσότητα από τον πάγο που δημιουργείται στον καταψύκτη και μπορεί 
να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα, μειώνοντας έτσι το χρόνο που 
χρειάζεται για την απόψυξη του θαλάμου του καταψύκτη.

Για να αφαιρέσετε τον πάγο από το αξεσουάρ STOP FROST, 
ακολουθήστε τη διαδικασία καθαρισμού που παρουσιάζεται 
παρακάτω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ STOP FROST
1. Ανοίξτε την πόρτα του θαλάμου καταψύκτη και αφαιρέστε το 

επάνω συρτάρι.

2. Ξεσφίξτε το αξεσουάρ STOP FROST και αφαιρέστε το φροντίζοντας 
να μην σας πέσει πάνω στο γυάλινο ράφι που βρίσκεται από κάτω.

Σημείωση: Εάν το αξεσουάρ έχει μπλοκάρει ή είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, 
μην συνεχίσετε να προσπαθείτε να το αφαιρέσετε αλλά προχωρήστε στην 
πλήρη απόψυξη του καταψύκτη.

3. - Κλείστε την πόρτα του θαλάμου καταψύκτη.
4. Αφαιρέστε τον πάγο από το αξεσουάρ ξεπλένοντάς το με 

τρεχούμενο (όχι καυτό) νερό.

5. Αφήστε το αξεσουάρ να στραγγίσει από τα νερά και στεγνώστε τα 
πλαστικά μέρη με μαλακό πανί.

6. Βάλτε το αξεσουάρ στη θέση του τοποθετώντας το πίσω τμήμα 
στις προεξοχές που εικονίζονται στην εικόνα και σφίξτε ξανά τη 
λαβή του αξεσουάρ στα κουμπώματα που βρίσκονται από πάνω.

7. Τοποθετήστε το επάνω συρτάρι πίσω στη θέση του και κλείστε την 
πόρτα του θαλάμου του καταψύκτη.

Μπορείτε να καθαρίσετε μόνο το αξεσουάρ STOP FROST χωρίς να 
κάνετε πλήρη απόψυξη του καταψύκτη.
Ο τακτικός καθαρισμός του αξεσουάρ STOP FROST θα βοηθήσει στο να 
περιοριστεί η ανάγκη για πλήρη απόψυξη του καταψύκτη.
Σημείωση: Οι προδιαγραφές του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του 
όγκου και της ενέργειας, υπολογίζονται χωρίς το αξεσουάρ STOP FROST.

ΠΏΣ ΝΑ ΑΠΟΘΉΚΕΥΕΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

***

**

Λεζάντα

ΖΏΝΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, 
αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, 
βουτύρου, μαρμελάδας
ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΞΉΣ
Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, 
καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού

ΨΥΧΡΟΤΕΡΉ ΠΕΡΙΟΧΉ
Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, 
επιδόρπιων, ψαριών και κρέατος

ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΏΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΉ

ΣΥΡΤΑΡΉ ΖΏΝΉΣ ΚΑΤΑΨΥΞΉΣ
(Περιοχή μέγιστης ψύξης)
Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα 
τρόφιμα

** Για μοντέλα με ΘΑΛΑΜΟ "ΖΩΝΗΣ 0°" η "ψυχρότερη περιοχή" είναι αυτή 
που τονίζεται στο υπόμνημα 
*** Μόνο για τα μοντέλα CB310 και CB380 (ανατρέξτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών 
που βρίσκεται στην πλευρά του συρταριού φρούτων και λαχανικών)



Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες για την ασφάλεια, το Εγχειρίδιο χρήσης, το Δελτίο προϊόντος και 
ενεργειακών δεδομένων από:
• Την ιστοσελίδα μας docs .whirlpool . eu
• Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR
• Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (Βλ. τηλεφωνικό 

αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους 
κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΉ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΏΝ
Τι να κάνετε εάν… Πιθανές αιτίες Λύσεις

Ο πίνακας ελέγχου είναι 
σβηστός, η συσκευή δεν 
λειτουργεί.

Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι:
• δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος,
•  το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα και ο κεντρικός 

διακόπτης δύο ακροδεκτών (εάν υπάρχει) βρίσκεται στη σωστή 
θέση (δηλ. επιτρέπει την ενεργοποίηση της συσκευής),

• οι συσκευές προστασίας του οικιακού ηλεκτρικού συστήματος 
λειτουργούν αποτελεσματικά,

• το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κατεστραμμένο.

Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε 
λειτουργία ενεργοποίησης/αναμονής.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας στιγμιαία το κουμπί “Temp.” (βλ. 
λειτουργία On/Stand-by).

Το εσωτερικό φως δεν 
λειτουργεί.

Το φως ενδέχεται να χρειάζεται να 
αντικατασταθεί. Δυσλειτουργία τεχνικού 
εξαρτήματος.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία και 
επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης εάν απαιτείται 
αντικατάσταση.

Η εσωτερική λυχνία 
αναβοσβήνει.

Ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πόρτας.
Ενεργοποιείται όταν η πόρτα του 
ψυγείου παραμένει ανοικτή για πολύ 
ώρα.

Για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό πόρτας, κλείστε την πόρτα του 
ψυγείου.
Όταν ανοίξετε ξανά την πόρτα ελέγξτε αν η λυχνία λειτουργεί.

Η θερμοκρασία στο 
εσωτερικό των θαλάμων δεν 
είναι αρκετά χαμηλή.

Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί 
να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).

Βεβαιωθείτε ότι:
• οι πόρτες κλείνουν σωστά,
• η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε πηγή θερμότητας,
• η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι κατάλληλη,
•  η κυκλοφορία του αέρα μέσα από τους αεραγωγούς στο κάτω 

μέρος της συσκευής δεν παρεμποδίζεται (βλ. την αντίστοιχη 
ενότητα του εγχειριδίου).

Υπάρχει νερό στο κάτω 
μέρος του θαλάμου 
ψυγείου.

Η αποστράγγιση του νερού απόψυξης 
παρεμποδίζεται.

Καθαρίστε την οπή αποστράγγισης του νερού απόψυξης (βλ. κεφάλαιο 
"Καθαρισμός και συντήρηση").

Υπερβολική ποσότητα 
πάγου στο θάλαμο 
καταψύκτη

Η πόρτα του καταψύκτη δεν κλείνει 
κανονικά.

• Ελέγξτε αν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει την πόρτα να κλείσει 
σωστά.

• Απόψυξη του θαλάμου καταψύκτη.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά.

Το πρόσθιο άκρο της 
συσκευής, στο λάστιχο της 
πατούρας της πόρτας, είναι 
ζεστό.

Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό 
εμποδίζει το σχηματισμό συμπύκνωσης.

Δεν απαιτείται καμία λύση.

Ένα ή περισσότερα από 
τα πράσινα σύμβολα 
αναβοσβήνουν συνεχώς και 
δεν είναι δυνατή η αλλαγή 
θερμοκρασίας.

Συναγερμός δυσλειτουργίας.
Ο συναγερμός δυσλειτουργίας 
υποδεικνύει βλάβη σε τεχνικό εξάρτημα.

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η θερμοκρασία στο θάλαμο 
ψυγείου είναι πολύ χαμηλή.

• Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 
πολύ χαμηλή.

• Μπορεί να τοποθετήθηκαν πολλά 
φρέσκα τρόφιμα στο θάλαμο 
καταψύκτη.

• Δοκιμάστε μια υψηλότερη θερμοκρασία.
• Αν στο θάλαμο καταψύκτη τοποθετήθηκαν νωπά τρόφιμα, 

περιμένετε μέχρι να καταψυχθούν τελείως.
• Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα (εφόσον υπάρχει) 

ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 
“ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ”.
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