
SLKratka navodila

1. Tipka za delovanje zamrzovalnika
2. Tipka Super Freeze (hitro 

zamrzovanje)
3. Modra lučka Super Freeze (hitro 

zamrzovanje)
4. Rumena lučka za temperaturo 

zamrzovalnika
5. Rumena lučka za temperaturo 

hladilnika
6. Modra lučka hitro hlajenje
7. Tipka hitro hlajenje
8. Tipka za delovanje hladilnika

HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK 
WHIRLPOOL
Izdelek registrirajte na spletni strani  
www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko 
nudili vsestranski servis in podporo

Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna 
navodila.

OPIS IZDELKA
APARAT

UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. Upravljalna plošča *
2. Predal za sadje in zelenjavo*
3. Predel za shranjevanje pri 0 °C /
4. Varno oddaljevanje*
5. Predal za zamrzovanje in 

shranjevanje
6. Premične police *
7. Indikator temperature *
8. Polica za odlaganje steklenic*
9. Polica za steklenice *
10. Noga za uravnavanje 

* Razlikuje se po številu in/ali položaju, na 
voljo le pri določenih modelih.
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* Na voljo le pri določenih modelih



PRIBOR
POSODE ZA LEDENE KOCKE POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC

 

PRVA UPORABA
VKLOP APARATA
Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. 
Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, preden napolnite hladilni in 
zamrzovalni prostor z živili.

Ko aparat priključite na električno omrežje, sveti prikazovalnik, 
na njem pa se za približno 1 sekundo pojavijo vse ikone. 
Prikažejo se privzete (tovarniške) nastavitvene vrednosti 
hladilnega in zamrzovalnega prostora.

DNEVNA UPORABA
FUNKCIJE
TIPKA ZA DELOVANJE ZAMRZOVALNIKA
Za uravnavanje temperature v zamrzovalnem prostoru.
Za vklop/izklop aparata skupaj pritisnite to tipko in tipko SUPER 
FREEZE za tri sekunde.

TEMPERATURA ZAMRZOVALNEGA PROSTORA
Če želite nastaviti temperaturo zamrzovalnika, pritisnite tipko 
°C za delovanje zamrzovalnika. Temperaturo zamrzovalnika je 
mogoče nastaviti med -18 °C in -26 °C, kot prikazujejo LED-diode 
za temperaturo zamrzovalnika.

SUPER FREEZE (HITRO ZAMRZOVANJE)
Uporaba funkcije se priporoča, ko želite v zamrzovalnem 
prostoru zamrzniti večjo količino hrane. Funkcijo omogočite 
ali onemogočite s pritiskom na tipko hitro zamrzovanje. Ko 
je funkcija hitro zamrzovanje vklopljena, na prikazovalniku 
zamrzovalnika sveti modra lučka. Po 24 urah položite hrano, ki 
jo želite zamrzniti, v zgornjo košaro zamrzovalnega prostora. 
Funkcija se samodejno izklopi po 48 urah. Lahko pa jo izklopite 
ročno s pritiskom na tipko hitro zamrzovanje °C.

TEMPERATURA HLADILNEGA PROSTORA
Če želite nastaviti temperaturo hladilnika, pritisnite tipko °C 
za delovanje hladilnika. Temperaturo hladilnega prostora je 
mogoče nastaviti med +2 °C in +8 °C, kot prikazujejo LED-diode 
temperature hladilnika.

HITRO HLAJENJE
Z uporabo funkcije hitro hlajenje je mogoče povečati hladilno 
zmogljivost hladilnega prostora. Uporaba funkcije je priporočena, 
ko hladilni prostor napolnite z večjo količino živil. Za vklop 
funkcije hitro hlajenje pritisnite tipko „Hitro hlajenje“. Ko je 
funkcija za hitro hlajenje vklopljena, na prikazovalniku hladilnika 
sveti modra lučka. Funkcija se samodejno izklopi po 6 urah. Lahko 
pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko hitro hlajenje.

LUČ V HLADILNIKU
Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, kar omogoča 
boljšo osvetljavo in nizko porabo energije. Če sistem LED-luči ne 
deluje, se za popravilo obrnite na servis.

6TH SENSE 
6Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalne pogoje za 
shranjevanje živil.

PAMETNI PRIKAZOVALNIK
Pametni prikazovalnik je dodatna funkcija, ki jo lahko uporabite 
za varčevanje z energijo. Vključite ga tako, da tri sekunde hkrati 
držite tipko °C hladilnika in tipko °C zamrzovalnika, dokler se ne 
zasliši zvočno opozorilo.
Izključite ga tako, da ponovite zgornji postopek.
Funkcija ne izključi aparata iz napajanja, temveč samo zmanjša 
količino energije, ki jo porabi zunanji prikazovalnik.

INDIKATOR TEMPERATURE *
Indikator temperature vas s sporočilom „OK“ seznani, da je 
temperatura v tem prostoru dovolj nizka za shranjevanje.
1. Preverite, ali je na signalni lučki jasno prikazana beseda „OK“ 

(glejte spodnjo sliko).

2. Če se beseda „OK“ ne pojavi, je temperatura previsoka: 
nastavite nižjo temperaturo in počakajte približno 10 ur, da 
se temperatura ustali.

3. Znova preverite signalno lučko: po potrebi znova nastavite 
temperaturo. Če v hladilniku shranjujete večje količine 
hrane ali pogosto odpirate vrata hladilnika, je povsem 
običajno, da se beseda „OK“ ne prikaže.  
Pred prilagoditvijo gumba za DELOVANJE HLADILNIKA na 
višjo nastavitev počakajte vsaj 10 ur.

Za podrobnejše informacije o funkcijah glejte Navodila za uporabo 
in vzdrževanje / za informacije o pridobitvi Navodil za uporabo in 
vzdrževanje glejte zadnjo stran

* Na voljo le pri določenih modelih



PREDEL ZA SHRANJEVANJE PRI 0 °C /VARNO 
ODTALJEVANJE *
Ta prostor je namenjen za ohranjanje svežine občutljivih živil, 
na primer mesa in rib. Nizka temperatura v tem predalu je 
primerna za shranjevanje živil do enega tedna (preizkusi so bili 
opravljeni z mesnimi izdelki) – brez spreminjanja hranil, videza 
in okusa. Predal je zelo primeren tudi za varno odtaljevanje 
živil, saj odtaljevanje pri nizki temperaturi preprečuje širjenje 
mikroorganizmov, obenem pa ohrani okus in organoleptične 
lastnosti živil. Ni primeren za sadje, zelenjavo in zeleno solato. 
Lahko pa ga uporabite za polnjene sveže testenine in celo 
kuhano hrano ali ostanke.

PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO *
Predali za sadje in zelenjavo v hladilniku so posebej zasnovani 
tako, da ohranjajo sadje in zelenjavo svežo in čvrsto. Odprite 
regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila (npr. sadje) shraniti 
v manj vlažnem okolju, oz. ga zaprite (položaj A), če želite živila 
(npr. zelenjavo) shraniti v bolj vlažnem okolju.

POLICE *
Posebna vodila omogočajo, da lahko police odstranite in jim po 
želji nastavite višino ter tako poskrbite za preprosto shranjevanje 
večjih posod in hrane.

TABELA OPOZORIL
TIP ALARMA OPOZORILO VZROK REŠITEV
Opozorilo za 
odprta vrata.

Luč v hladilniku utripa.
Indikator za opozorilo utripa.

Vrata so bila odprta več kot 2 
minuti.

Zaprite vrata ali pritisnite tipko za 
prekinitev opozorila, da ugasnete zvočni 
signal.

Opozorilo za 
temperaturo.

Luč v hladilniku je IZKLJUČENA. Vrata so bila odprta več kot 4 
minute.

Zaprite vrata.

Napaka. Kateri koli temperaturni indikator 
utripa.

Napaka v izdelku. Obrnite se na našo servisno službo.

NEKATERI ZVOKI, KI JIH LAHKO SLIŠITE 
MED DELOVANJEM
Sikajoč zvok, ko aparat vključite prvič ali po 
dolgem premoru.

Zvok klokotanja, ko hladilna tekočina 
vstopi v cevi.

Zvok vibracij, ko je vključen kompresor.

Zvok brnenja, ko se vključijo vodni ventili 
ali ventilator.

Zvok pokanja, ko se vključi kompresor. Zvok klika se zasliši, ko termostat uravnava 
pogostost delovanja kompresorja.
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* Na voljo le pri določenih modelih



KAKO SHRANJEVATI ŽIVILA  
IN PIJAČO

Legenda

HLADILNI PREDEL
Primeren za pijače, mleko in živila, kot so mleko in 
mlečni izdelki, delikatesni izdelki, jogurt, jajca, maslo, 
omake, kumarice, sladice

PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO

HLADILNI PREDEL:  
PREDEL ZA SHRANJEVANJE PRI 0 °C /VARNO 
ODTALJEVANJE *
Primeren za meso, ribe, narezke, polnjene sveže 
testenine, kuhano hrano, ostanke.
Ta predel je primeren tudi za odtaljevanje živil.

PREDAL PROSTORA FAST FREEZING (HITRO 
ZAMRZOVANJE)
To je najhladnejši predel, primeren za zamrzovanje 
sveže in kuhane hrane.

OBIČAJNI PREDALI ZAMRZOVALNEGA PREDELA
Primerni so za shranjevanje zamrznjene hrane in 
sladoleda.

Opomba: siva barva v legendi se ne ujema z barvo 
predalov

HLADILNI PROSTOR
Živila shranjujte v plastični foliji ali v 
plastičnih, kovinskih, aluminijastih in 
steklenih posodah, ki jih je mogoče 
reciklirati.
Tekočine in živila, s katerih ali na katere se 
lahko prenaša vonj ali okus, shranjujte v 
zaprtih posodah ali jih pokrijte.
Če v hladilniku hranite le majhno količino 
živil, priporočamo, da uporabite police 
nad predali za sadje in zelenjavo, saj je to 
najhladnejši prostor tega območja.

Živila, ki oddajajo veliko količino plina 
etilena, ter živila, ki so občutljiva na ta 
plin, na primer sadje, zelenjava in solata, 
je treba vedno ločiti ali zaviti, da se bodo 
ohranila dalj časa; ne shranjujte npr. 
paradižnikov skupaj s kiviji ali zeljem.
Uporabljajte držalo za steklenice, da se 
te ne prevrnejo (na voljo pri izbranih 
modelih).
Ne shranjujte živil preveč skupaj, da 
omogočite boljši pretok zraka.

ZAMRZOVALNI PROSTOR
Zamrzovalni prostor je primerno mesto za 
shranjevanje zamrznjenih živil, pripravo 
ledenih kock in zamrzovanje svežih živil.
Maksimalna dovoljena teža sveže hrane, 
ki jo lahko zamrznete v obdobju 24 ur, je 
navedena na napisni ploščici (kg/24 h).
Če shranjujete manjšo količino hrane v 
zamrzovalniku, priporočamo uporabo 
najhladnejšega predela v zamrzovalniku, 
tj. srednjega predela.
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Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:
• Obiščite našo spletno stran docs . whirlpool . eu
• z uporabo kode QR
• Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko 

stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.
Podatke o modelu je mogoče pridobiti s QR-Code na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator 
modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu https://eprel.ec.europa.eu.

* Na voljo le pri določenih modelih


