
CSStručný návod k obsluze

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

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní 
pokyny.

POPIS VÝROBKU

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. Ryska k určení polohy termostatu
2. Teplota v chladicím a mrazicím oddílu
3. Žárovka LED
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2.

3.

ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
Čerstvé jídlo/potraviny určené ke zmrazení umístěte na mřížku v oddílu 
mrazničky a vyhněte se přímému kontaktu s již zmrazenými kusy.
Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit během 24 hodin, je 
uvedeno na výrobním štítku.
Přejete-li si zmrazit čerstvé potraviny/jídlo, mřížku mrazicího oddílu 
umístěte do horní polohy.

TEPLOTA V CHLADICÍM A MRAZICÍM ODDÍLU
Tato chladnička/mraznička se zapíná pomocí termostatu umístěného 
uvnitř chladicího oddílu.

Teplotu v obou oddílech je možné nastavit otočením ovládacího 
knoflíku termostatu.

Termostat nastavený na 1/2: minimální úroveň chlazení
Termostat nastavený na 3−5: střední úroveň chlazení
Termostat nastavený na 6/7: maximální úroveň chlazení
Termostat nastavený na •: chlazení neprobíhá, světlo nesvítí
Otočením ovladače termostatu • se celý spotřebič vypne.

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

Vysvětlivky

MRAZICÍ ZÓNA

MÍRNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, 
nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád

CHLADNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných 
výrobků, lahůdek a jogurtů

NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA
Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, ryb 
a masa

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



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.

Na dně chladicího oddílu je 
voda.

Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu 
je ucpaný.

Čistěte odtok rozmrzlé vody (viz oddíl „Čištění a údržba“).

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.

Teplota uvnitř chladicího 
oddílu je příliš nízká.

• Nastavená teplota je příliš nízká.
• V mrazicím oddílu je uloženo velké 

množství čerstvých potravin.

• Zkuste nastavit o něco vyšší teplotu.
•  Pokud byly do mrazicího oddílu vloženy čerstvé potraviny, 

vyčkejte, dokud nebudou zcela zmrazeny.
•  Vypněte ventilátor (je-li součástí), jak je popsáno v odstavci 

„VENTILÁTOR“.
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Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout 
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.


