
LTTrumpasis vadovas

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

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
Įrengę prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo palaukite bent dvi 
valandas. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir jis pradės veikti 
automatiškai. Tinkamiausios maisto laikymo temperatūros yra iš anksto 

nustatytos gamykloje.
Įjungę prietaisą, turite palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama 
įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra.

VALDYMO SKYDELIS
1. Elektros pertrūkio signalo indikatorius
2. Greito atvėsinimo indikatorius
3. Šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros 

ekranas
4. Greitojo užšaldymo indikatorius
5. Atostogų režimo indikatorius
6. Įjungimo / Budėjimo režimo mygtukas
7. Įspėjamojo signalo išjungimo mygtukas
8. Šaldytuvo temperatūros / greitojo 

užšaldymo mygtukas
9. Šaldiklio temperatūros / greitojo 

užšaldymo mygtukas
10. Preciziško temperatūros valdymo 

mygtukas / atostogų režimo mygtukas

1

2

4

5

6

7

8

9

10

3

ĮJUNGIMO / BUDĖJIMO REŽIMAS
Jei norite įjungti gaminio budėjimo režimą, paspauskite ir 3 sek. 
palaikykite įjungimo / budėjimo režimo mygtuką. Išsijungs visi 
indikatoriai, išskyrus įjungimo / budėjimo režimo indikatorių. Jei 
prietaisą norite vėl įjungti, paspauskite mygtuką dar kartą.

ŠALDYTUVO TEMPERATŪRA
Jei norite sureguliuoti šaldytuvo temperatūrą, paspauskite šaldytuvo 
temperatūros mygtuką. Šaldytuvo temperatūra reguliuojama nuo +2 
°C iki + 8 °C, o nustatymą parodo šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros 
ekranas.

ŠALDIKLIO TEMPERATŪRA
Jei norite sureguliuoti šaldiklio temperatūrą, paspauskite šaldiklio 
°C mygtuką. Šaldiklio temperatūrą galite reguliuoti pasirinkdami 
nustatymus nuo –16 °C iki –24 °C, nurodytus ant ŠALDYTUVO 
TEMPERATŪROS / greito atvėsinimo mygtuko.

FAST COOL (GREITAS ATŠALDYMAS)
Naudodamiesi Greitojo atšaldymo funkcija, šaldytuvo skyriuje galite 
padidinti šaldymo galią. Šią funkciją rekomenduojama naudoti, kai į 
šaldytuvo skyrių sudedamas labai didelis kiekis maisto. Paspauskite 
mygtuką ŠALDYTUVO TEMPERATŪRA / greitas atvėsinimas ir įjunkite 
greitojo atvėsinimo funkciją. Įjungus funkciją įsijungs greitojo 
atvėsinimo indikatorius. Funkcija automatiškai išjungiama po 6 val. 
arba ją galite išjungti patys paspausdami ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS 
/ greitojo atvėsinimo mygtuką dar kartą.

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 
TEMPERATŪROS / greito užšaldymo mygtuką ir įjunkite greitojo 
užšaldymo funkciją. Kai ši funkcija suaktyvinama, užsidega greitojo 
užšaldymo indikatorius. Praėjus 24 val., sudėkite norimus šaldyti 
produktus į vidurinę šaldiklio skyriaus zoną. Ši funkcija automatiškai 
išsijungs po 48 val. arba ją galite išjungti patys paspausdami ŠALDIKLO 
TEMPERATŪROS / greito užšaldymo mygtuką.

PRECIZIŠKO TEMPERATŪROS VALDYMO FUNKCIJA
Preciziško temperatūros valdymo funkcija – tai pažangi technologija 
su modernia oro sistema, kuri iki minimo sumažina temperatūros 
svyravimus šaldiklio kameroje ir šaldiklio kamera nepriklauso nuo 
šaldytuvo kameros. . Šerkšno susidarymas ant maisto sumažėja iki 60 

%, o maistas išlieka kokybiškas ir nepakeičia spalvos. Norėdami įjungti 
/ išjungti preciziško temperatūros valdymo funkciją, paspauskite 
preciziško temperatūros valdymo mygtuką. Funkcija veikia tinkamai šių 
temperatūros verčių ribose: nuo -22 °C iki - 24 °C.
Jei ši funkcija įjungta, o nustatyta šaldiklio temperatūra yra aukštesnė 
nei -22 °C, automatiškai bus nustatyta -22 °C temperatūra, kad funkcija 
galėtų veikti tinkamai. Jei esant įjungtai funkcijai naudotojas nustato 
funkcijos veikimo ribas viršijančią temperatūrą, funkcija išjungs 
savaime. Įjungus greitojo užšaldymo funkciją, preciziško temperatūros 
valdymo funkcija išjungiama ir lieka išjungta, kol veikia greitojo 
užšaldymo funkcija.

ATOSTOGŲ REŽIMAS
Šią funkciją galima suaktyvinti, kad sumažintumėte prietaiso 
energijos sąnaudas per ilgesnį laiką. Jei norite įjungti atostogų režimą, 
paspauskite ir 3 sek. palaikykite preciziško temperatūros valdymo 
mygtuką. Kai funkcija įjungta, šviečia susijęs simbolis, o šaldytuvo 
ekrane rodoma 12 °C. Jei norite išjungti šią funkciją, procedūrą 
pakartokite. Pakeitus šaldytuvo temperatūros nustatymą funkcija 
išjungiama automatiškai. Kai ši funkcija yra įjungta, šaldiklio skyrius 
veikia įprastai.

IŠMANUSIS EKRANAS *
Ši papildoma funkcija gali būti naudojama norint taupyti energiją. 
Jei norite suaktyvinti išmanųjį ekraną, vienu metu paspauskite 
ŠALDYTUVO ir ŠALDIKLIO temperatūros mygtukus. Juos suaktyvinus, 
kiti mygtukai ir ekranai išjungiami, kad sumažintų energijos sąnaudas. 
Jei norite išjungti šią funkciją, procedūrą pakartokite. Atminkite, 
kad ši funkcija neatjungia prietaiso nuo maitinimo tiekimo, o tik 
sumažina išorinio ekrano energijos sąnaudas. Kiekvieną kartą, kai 
norite pasinaudoti valdymo skydeliu ir pamatyti visas funkcijas, tiesiog 
palieskite bet kurį mygtuką ir pažadinkite skydelį.

VENTILIATORIUS *
Ventiliatorius padeda palaikyti vienodą temperatūrą visame šaldytuvo 
skyriuje, kad jame laikomi maisto produktai ilgiau išliktų švieži.
Ventiliatorius įsijungia ir nustoja veikti pagal šaldytuvo kameros 
temperatūrą ir drėgmės lygį joje. Jei prietaise įrengtas ventiliatorius, 
jame galima įstatyti ir antibakterinį filtrą. Jei prietaise įrengtas 
ventiliatorius, jame galima įstatyti ir antibakterinį filtrą. Jei norite įsigyti 
filtrą, apsilankykite svetainėje arba kreipkitės į klientų aptarnavimo 
centrą.

* Tik tam tikruose modeliuose



LED LEMPUTĖ
Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros 
tarnybą, kad ją suremontuotų.
Svarbu: Šaldytuvo skyriaus apšvietimas įjungiamas, kai atidaromos 

šaldytuvo durelės. Jei dureles atviras paliksite ilgiau nei 8 min., 
apšvietimas automatiškai išsijungs.

„6TH SENSE“
Ši funkcija veikia automatiškai ir užtikrina tinkamas sąlygas, 
reikalingas maisto produktams saugoti. „6th Sense“ funkcija 
įjungiama automatiškai, kai:

• į šaldytuvo kamerą sudedamas didelis maisto produktų kiekis;
• šaldiklio durelės paliekamos atidarytos ilgą laiką;
• dėl per ilgai nutrūkusio maitinimo tiekimo temperatūra prietaiso 

viduje pakyla tiek, kad tampa nebesaugu laikyti maistą.

HUMIDITY CONTROL (DRĖGNUMO VALDYMAS)*
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).

SUSTUMIAMA LENTYNA *
Pritaikius bėgelių sistemą, lentyną galima sustumti po priekine dalimi, 
taip padarant vietos aukštiems buteliams arba ąsočiams.

LENGVOS PRIEIGOS ŠALDIKLIO PADĖKLAS *
Naudojantis šaldiklio padėklu galima lengvai pasiekti dažnai 
naudojamus produktus, čia galima užšaldyti arba laikyti maisto likučius 

arba nedidelius produktus.

„NO-FROST“ ŠALDYTUVO SKYRIUS
Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas atliekamas visiškai automatiškai. 
Vandens lašeliai ant galinės sienelės rodo, kad vyksta periodiškas 
automatinio atitirpinimo ciklas.

Atitirpęs vanduo automatiškai patenka į išleidimo angą, paskui teka į 
talpą, iš kurios išgaruoja.

FRESH BOX 0°
„Fresh Box 0°“ skyriuje pagal pasirinktą šaldytuvo temperatūros 
nustatymą palaikoma temperatūra nuo -2 °C iki 3 °C, kuri geriausiai tinka:
• mėsai , žuviai ir greitai gendantiems maisto produktams laikyti;
• karštiems maisto produktams greitai ataušinti;
• atitirpdymas žemoje temperatūroje (stabdo mikroorganizmų 

dauginimąsi).

Įprastinėmis sąlygomis 0 °C temperatūrą galite pasiekti, kai 
šaldytuvo skyriuje nustatoma minimali temperatūra. Atminkite, kad 
pakeitus šaldytuvo temperatūrą, pasikeis ir „Fresh Zone 0°“ skyriaus 
temperatūra. Be to, nepamirškite, kad „Fresh Box 0°“ skyrius yra 
valdomas mechaniškai ir veikia nuolatos, jo negalima išjungti.

„NO-FROST“ ŠALDIKLIO SKYRIUS
„No Frost“ šaldikliuose šaltas oras cirkuliuoja aplink šaldymo skyrius, 
todėl nesusiformuoja ledas ir nereikia skyriaus atitirpinti.
Šaldomi produktai neprišąla prie sienelių, etiketės išlieka įskaitomos, o 
šaldymo skyrius išlieka tvarkingas ir švarus.

* Tik tam tikruose modeliuose



KAIP NAUDOTI PRIETAISĄ

 

Legenda

VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA
Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, 
gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems 
produktams, sviestui ir uogienei laikyti
VĖSI ZONA
Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams 
produktams, delikatesams, jogurtui laikyti

ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA
Rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, 
mėsai ir žuviai laikyti

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS

ŠALDIKLIO STALČIAI

ŠALDYMO ZONOS STALČIUS
(Vėsiausia zona)
Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems maisto 
produktams šaldyti.

SIGNALŲ LENTELĖ

Signalo tipas Signalas Priežastis Priemonės

Atidarytų durelių signalas Dega atidarytų durų signalo 
indikatorius, girdimas garso 
signalas ir mirksi signalo 
indikatorius.

Šaldytuvo ar šaldiklio durelės 
buvo paliktos atidarytos ilgiau 
kaip 2 minutes.

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

Temperatūros signalas

Mirksi temperatūros 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, galintis padidinti 
vidaus temperatūrą iki 0 °C.

Paspauskite mygtuką Stabdyti 
signalą ; garsinis signalas nutyla.

Gedimas Ekrane (°C) mirksi raidė „F“. Gaminys veikia netinkamai. Kreipkitės į techninės priežiūros 
centrą.

* Tik tam tikruose modeliuose



400011356113

Saugos instrukcijas, naudotojo vadovą, gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite 
atsisiųsti:
• Apsilankę svetainėje adresu docs . whirlpool . eu
• 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.

* Tik tam tikruose modeliuose

GEDIMŲ ŠALINIMAS
Ką daryti, jei... Galimos priežastys Sprendimai

Prietaisas neveikia. Gali būti problemų dėl elektros tiekimo. • Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio 
kištukinio lizdo su tinkama įtampa.

• Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos 
įtaisai ir saugikliai

Atitirpinimo padėkle yra 
vandens.

Tai normalu, kai oras šiltas, drėgnas.
Padėklas gali būti net iki pusės 
pripildytas.

• Įsitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas tiesiai, o vanduo nebėga 
per kraštus.

Prietaiso kraštai, kurie 
liečiasi su durelių guma, šilti.

Tai nėra defektas. Tai normalu, kai oras 
šiltas ir kai veikia kompresorius.

Neveikia apšvietimas. Gali reikėti lemputę pakeisti.
Gali būti, kad prietaisas įjungtas / veikia 
budėjimo režimu.

• Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos 
įtaisai ir saugikliai.

• Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio 
kištukinio lizdo su tinkama įtampa 

• Jei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės 
priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, 
kurių galima įsigyti tik iš mūsų paslaugų po pardavimo tarnybos ar 
įgaliotojo prekybos atstovo.

Atrodo, kad variklis veikia 
per ilgai.

Variklio veikimo laikas priklauso nuo 
įvairių dalykų: durelių atidarymų 
skaičiaus, šaldytuve laikomo maisto 
kiekio, kambario temperatūros, 
temperatūros valdiklių nustatymų.

• Įsitikinkite, kad prietaiso valdikliai nustatyti tinkamai.
• Patikrinkite, ar į prietaisą nėra pridėta labai didelio maisto 

produktų kiekio.
• Patikrinkite, ar ne per dažnai darinėjamos durelės.
• Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.

Prietaiso temperatūra per 
aukšta.

Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių 
„Sprendimai“).

• Įsitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra 
apdulkėjęs arba apsivėlęs.

• Įsitikinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai.
• Įsitikinkite, kad prietaiso durelių sandarikliai tinkami įstatyti.
• Karštomis dienomis arba jei kambaryje labai šilta, varikliai 

normaliai veikia ilgiau.
• Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą 

įdedamas labai didelis produktų kiekis, variklis veiks ilgiau, kad 
atvėsintų prietaiso vidų.

Durelės netinkamai atsidaro 
ir užsidaro.

Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių 
„Sprendimai“).

• Patikrinkite, ar durelėms netrukdo maisto pakuotės.
• Patikrinkite, ar vidinės dalys ar ledukų automatas yra savo vietoje.
• Patikrinkite, ar durelių sandarikliai švarūs ir nelimpa.
• Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai.


