
SLHitri vodnik

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

PRVA UPORABA
Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na 
električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se 
samodejno vklopi. Idealna temperatura za shranjevanje živil je že 
tovarniško nastavljena.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna 
za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje 
vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če 
je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo 
opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite 
tipko.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

5.3.1. 4.2.

1. Temperatura hladilnika – Hitro hlajenje 
Fast cool

2. Izklop zvočnega opozorila
3. Vklop/stanje pripravljenosti
4. Tipka „Eco Night“
5. Temperatura zamrzovalnika – Hitro 

zamrzovanje Fast freeze

KRMILJENJE NADZORA SVEŽINE 6TH SENSE
Aparat lahko samodejno hitro doseže optimalno temperaturo 
notranjega shranjevanja. Funkcija omogoča tudi nadzor vlažnosti 
aparata. Za pravilno delovanje mora biti vklopljen tudi ventilator. 
Funkcijo lahko vklopite/izklopite (glejte opis ventilatorja).

VENTILATOR*
Ventilator porazdeli temperaturo v hladilniku, kar omogoča boljše 
ohranjanje živil in zmanjšanje prekomerne vlažnosti. Ventilator je 
privzeto vklopljen, lahko pa ga vklopite/izklopite s pritiskom na tipko 
na dnu (kot je prikazano na sliki). Če temperatura okolja preseže 27 °C 
ali če so na steklenih policah prisotne kapljice vode, je pomembno, da 
je ventilator vklopljen, da se zagotovi ustrezno 
shranjevanje živil. Izklop ventilatorja omogoča 
optimizacijo porabe energije.
Opomba: ventilator se po izpadu električne energije ali po 
izklopu aparata samodejno ponovno zažene. predela za 
dovod zraka ne ovirajte z živili.

PROTIBAKTERIJSKI FILTER*
Vzemite ga iz škatle v predalu za sadje in zelenjavo in ga vstavite v 
pokrov ventilatorja. Postopek nameščanja je vključen v škatli filtra.

IZKLOP ZVOČNEGA OPOZORILA
Za izklop zvočnega opozorila na kratko pritisnite tipko „Izklop 
opozorila“.

 FUNKCIJA ECO NIGHT
Funkcija Eco night omogoča večjo porabo energije aparata 

v času, ko velja najcenejša tarifa za elektriko (običajno ponoči), ko je 
električna energija prosto na voljo in stane manj kot podnevi (samo v 
državah, ki uporabljajo večtarifni sistem glede na čas dneva – preverite 
svojo tarifo za električno energijo pri svojem lokalnem podjetju za 
oskrbo z električno energijo). Za vklop funkcije pritisnite tipko za 
način Eco night ob uri, ko začne veljati cenejša tarifa (odvisno od vaše 
specifične tarife). Na primer, če cenejša tarifa začne veljati ob 20.00 uri, 
takrat pritisnite tipko. Ko je LED lučka Eco night vklopljena, funkcija 
deluje. Ko je funkcija vklopljena, aparat samodejno prilagodi porabo 
energije glede na izbrani čas oziroma porabi manj energije podnevi kot 
ponoči.

Pomembno: Za pravilno delovanje mora biti funkcija vklopljena tako 
ponoči kot podnevi. Funkcija ostane vklopljena, dokler je ne izklopite 
(ali se izklopi v primeru izpada električne energije ali izklopa aparata). 
Za izklop funkcije ponovno pritisnite tipko. Ko je LED lučka Eco night 
izklopljena, funkcija ne deluje.
Opomba: navedena poraba električne energije aparata se nanaša na 
delovanje hladilnika, ko je funkcija Eco night izklopljena.

 ZAKLEPANJE TIPK
Zaklepanje tipk se lahko vklopi/izklopi s pritiskom in držanjem 

tipke „Zaklepanje tipk“ za 3 sekunde, dokler ne zaslišite potrditvenega 
tona (ikona zasveti). Če pritisnete poljubno tipko, medtem ko je 
zaklepanje tipk vklopljeno, boste zaslišali zvok in ikona „Zaklepanje 
tipk“ začne utripati.

 VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI
Za izklop aparata pritisnite tipko za 3 sekunde. Pritisnite tipko 

še enkrat, da ponovno vklopite aparat.
Opomba: s tem aparata ne odklopite iz električnega omrežja.

TEMPERATURA V HLADILNEM PROSTORU
S tipko „Temperatura“ lahko spremenite temperaturo aparata.
Obstaja pet možnosti nadzora.
• Od manj hladne temperature  (levo)
• do hladnejše temperature  (desno).
HITRO HLAJENJE
Pritisnite tipko „Temperatura“ za 3 sekunde za hitro 
hlajenje hladilnega prostora ali 6 ur, preden zamrznete 
veliko količino živil v zamrzovalnem predelu. Ko je funkcija 
vklopljena, ikona zasveti. Funkcija se izklopi samodejno 
po 30 urah ali ročno s ponovnim pritiskom na tipko za 3 
sekunde.
Opomba: izogibajte se neposrednemu stiku med svežimi živili 
in že zamrznjenimi živili. Za optimalno hitrost zamrzovanja 
lahko predale odstranite in živila postavite neposredno na dno 
predala.

* Na voljo le pri določenih modelih



* Na voljo le pri določenih modelih

PREDEL „OBMOČJE 0°“ *
Predel “OBMOČJE 0°” je posebej zasnovan za vzdrževanje nizke 
temperature in primerne vlažnosti za ohranjanje svežih živil dlje časa 
(npr. meso, ribe, sadje in zimska zelenjava).

Tehnologija nadzora vlažnosti Humidity control v povezavi z Active0 
zagotavlja najboljšo ohranjanje živil, ki niso v celoti pakirana.

VKLOP IN IZKLOP PREDELA
Ko je predel vklopljen, je njegova notranja temperatura približno 0°.
Za vklop predela pritisnite tipko (1) za več kot eno sekundo, dokler ne 
zasveti simbol (2). Osvetljen simbol (2) pomeni, da predel deluje. Za 
izklop predela ponovno pritisnite tipko (1) za več kot eno sekundo. 
Temperatura v notranjosti je odvisna od splošne temperature 
hladilnika.
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Za pravilno delovanje predela „OBMOČJE 0°“ mora biti:
• aparat vklopljen;
• temperatura hladilnika med +2 °C in +6 °C;
• predel „OBMOČJE 0°“ vklopljen;
• način premora in stanje pripravljenosti ne smeta biti izbrana.
Opomba:
 - če ob vklopu predela simbol ne zasveti, preverite, ali je predal pravilno 

vstavljen; če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščeno 
servisno službo;

 - ko v aparat vstavite predel „OBMOČJE 0°“ boste morda zaslišali rahel 
hrup, ki je normalen;

Pomembno: bodite previdni pri postavljanju živil in vsebnikov majhne 
velikosti na zgornjo polico predela „OBMOČJE 0°“, da preprečite 
nenamerno padanje med polico in zadnjo steno hladilnega prostora.

ODSTRANJEVANJE PREDELA „OBMOČJE 0°“
Izvedite naslednje korake:
1. Za lažje odstranjevanje predela priporočamo, da izpraznite (in 

morda odstranite) spodnje police v vratih.
2. Predel odstranite tako, da ga zavrtite navzgor.
3. Odstranite belo plastično polico pod predelom.
Opomba: zgornje police in stranskih nosilcev ni mogoče odstraniti.

Za ponovno uporabo predela „OBMOČJE 0°“ previdno premaknite 
belo plastično polico pod predalom pred vstavitvijo predala in 
ponovnim vklopom funkcije.

Za večjo prostornino hladilnika in zmanjšanje porabe energije je 
priporočljivo, da predel „OBMOČJE 0°“ odstranite.
Predel in njegove komponente občasno očistite s krpo in raztopino 
tople vode (pri tem pazite, da bele plastične police ne potopite pod 
predal) ter nevtralnega čistilnega sredstva za čiščenje notranjosti 
hladilnika. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev.
Pred čiščenjem predela (tudi zunanjih površin) morate odstraniti 
predal, da izklopite električno napajanje.

SHRANJEVANJE ŽIVIL IN PIJAČE

Legenda

PREDEL ZMERNE TEMPERATURE
Za shranjevanje tropskih sadežev, pločevink, pijače, jajc, 
omak, kumaric, masla in marmelade

HLADILNI PREDEL
Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, 
delikatesnih izdelkov in jogurta

NAJHLADNEJŠE OBMOČJE
Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa 
in rib

PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO

PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU

PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU
(najhladnejše območje)
Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil



ODPRAVLJANJE NAPAK
Kaj storiti v primeru... Možni vzroki Rešitve

Upravljalna plošča je 
izklopljena in aparat ne 
deluje.

Aparat je morda vklopljen/v stanju 
pripravljenosti.
Morda je prisotna motnja v napajalni 
napetosti aparata.

Vklopite aparat s tipko za vklop/stanje pripravljenosti.
Prepričajte se, da:
• ni prišlo do izpada električnega napajanja;
• je vtikač pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno 

stikalo za električno omrežje (če je na voljo) v pravilnem položaju 
(omogoča električno napajanje aparata);

• so naprave za zaščito gospodinjskega električnega sistema 
učinkovite;

• napajalni kabel ni poškodovan.

Notranja luč ne deluje. Morda je treba zamenjati žarnico. Modeli z lučko: aparat odklopite iz električnega napajanja, preverite 
lučko in jo po potrebi zamenjajte z novo (glejte razdelek „Zamenjava 
lučke ali LED luči“).
Modeli z LED lučkami: obrnite se na pooblaščeni servisni center.
Vklopite aparat s tipko za vklop/stanje pripravljenosti.

Aparat je morda vklopljen/v stanju 
pripravljenosti.

Temperatura v notranjosti 
zamrzovalnika ni dovolj 
nizka.

Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“). Prepričajte se, da:
• se vrata dobro zaprejo;
• aparat ni nameščen v bližini vira toplote;
• je nastavljena temperatura ustrezna;
• kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na dnu aparata ni 

ovirano.

Na dnu hladilnega prostora 
je voda.

Odprtina za odtok odtaljene vode je 
zamašena.

Očistite odprtino za odtok odtaljene vode (glejte razdelek 
„Vzdrževanje in čiščenje aparata“).

Sprednji rob aparata na 
tesnilu vrat je vroč.

To ni nujno napaka. To le preprečuje 
tvorjenje kondenzata.

Ukrepanje ni potrebno.

Rdeča lučka  utripa in 
zasliši se zvočno opozorilo.

Opozorilo za odprta vrata
Vklopi se, ko vrata ostanejo odprta dlje 
časa.

Za začasen izklop zvočnega opozorila pritisnite tipko za izklop 
opozorila; za popoln izklop ponovno zaprite vrata hladilnika.

Rdeča lučka  zasveti in 
indikatorji za temperaturo v 
hladilnem prostoru utripajo, 
kot je prikazano na sliki: 

Opozorilo o okvari
Opozorilo se je sprožilo zaradi okvare 
tehnične komponente.

Pokličite pooblaščeni servisni center. Za izklop zvočnega opozorila 
pritisnite tipko „Izklop opozorila“.

Varnostna navodila, uporabniški priročnik in podatkovno kartico izdelka s podatki o porabi energije 
lahko prenesete:
• Tako da obiščete našo spletno stran docs . whirlpool . eu
• Z uporabo QR kode
• Lahko pa se tudi obrnete na servisno službo (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko stopite v 

stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.
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