
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.

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
Įrengę prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo palaukite bent 
dvi valandas. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir jis pradės 
veikti automatiškai. Ideali temperatūra maisto laikymui nustatoma 
gamykloje.

Įjungę prietaisą, turite palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama 
įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra. Antibakterinį 
nuo kvapų saugantį filtrą įdėkite į ventiliatorių, kaip parodyta ant 
filtro pakuotės (jei yra). Jei pasigirsta garsinis signalas, vadinasi, 
suveikė temperatūros įspėjimo signalas: paspauskite mygtuką, kad 
išjungtumėte garsinį signalą.

VALDYMO SKYDELIS
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5. Ekonomiška nakties funkcija
6. Įjungimo / budėjimo režimas

 ĮJUNGIMO / BUDĖJIMO REŽIMAS
Paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, kad 

išjungtumėte prietaisą. Veikiant budėjimo režimui šaldytuvo skyriuje 
lempute neužsidega. Dar kartą spustelėkite mygtuką norėdami vėl 
suaktyvinti prietaisą.
Pastaba: taip prietaisas neatjungiamas nuo elektros tinklo.

TEMPERATŪROS RODINYS
Ekrane gali būti pakaitomis rodoma šaldiklio skyriaus temperatūra (nuo 
–16 °C iki –24 °C).
Kad maistas nesugestų, žiūrėkite rekomenduojamus nustatymus ir laikymo 
laiką internetiniame naudotojo vadove.

  GARSINIO SIGNALO IŠJUNGIMAS
Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką 

 .

ŠALDIKLIO SKYRIAUS TEMPERATŪRA
Temperatūrą galima keisti šaldiklio mygtuku.
Rekomenduojamas nustatymas:
Šaldiklio skyrius: -18 ℃

 GREITASIS UŽŠALDYMAS
Paspauskite šaldiklio mygtuką ir palaikykite 3 sekundes 24 val. 

prieš įdėdami didelį maisto kiekį į šaldiklio kamerą šaldyti. Įjungus 
funkciją, užsidega piktograma .
Funkcija išsijungia automatiškai po 48 val. arba ją galima išjungti 
rankiniu būdu dar kartą paspaudus šaldiklio mygtuką ir palaikius 3 
sekundes.
Pastaba: saugokite, kad švieži maisto produktai nesiliestų prie jau užšaldytų 
produktų. Kad užšaldymas vyktų optimaliai sparčiai, stalčius galima ištraukti 
ir produktus sudėti tiesiai ant skyriaus apačios.

ELEKTROS PERTRŪKIO SIGNALAS 
Šis signalas įjungiamas ilgesniam laikui nutrūkus elektros 

tiekimui ir dėl to šaldiklio skyriuje pakilus temperatūrai. Ima mirksėti 
raudonos spalvos indikatorius  ir pasigirsta garsinis signalas, 
kuris lieka veikti tol, kol uždaromos durelės. Gali mirksėti šaldiklio 
skyriaus temperatūros indikatoriai. Norėdami išjungti garsinį signalą, 
paspauskite garsinio signalo išjungimo mygtuką . Jei šaldiklio 
skyrius dar nepasiekė optimalios maisto laikymo temperatūros, gali 
įsijungti garsinis apie temperatūrą įspėjantis signalas (žr. skyriuje 
apie temperatūros signalą). Prieš vartodami maisto produktus, juos 
patikrinkite.

 EKONOMIŠKA NAKTIES FUNKCIJA („ECO NIGHT“)
Ekonomiška nakties funkcija leidžia gaminio energijos 

sąnaudas koncentruoti ne piko valandomis (dažniausiai naktį), kai 
energijos įkainiai yra mažesni nei dieninio tarifo įkainiai (tik kai kuriose 
šalyse – naudojant kelių tarifų sistemą (dieninį / naktinį tarifą) – tarifų 
teiraukitės vietinėje elektros energijos tiekimo įmonėje). Šią funkciją 
įjungti galite paspaudę mygtuką „Eco Night“, kai prasideda sumažintų 
įkainių laikas (priklauso nuo konkretaus plano). Pavyzdžiui, jei mažesnis 
tarifas įsigalioja nuo 22:00, paspauskite mygtuką tuo laiku. Jei LED 
dega, vadinasi, funkcija yra įjungta. Suaktyvinus šią funkciją gaminys 
automatiškai taikys energijos sąnaudas pagal paros laiką (pvz., daugiau 
energijos bus suvartojama naktį, o ne dieną).
Svarbu. Kad tinkamai veiktų, funkciją reikia laikyti įjungus tiek naktį, 
tiek dieną. Funkcija lieka veikti tol, kol yra išjungiama (ji taip pat 
išsijungs dingus elektros tiekimui arba išjungus prietaisą). Šią funkciją 
išjungsite dar kartą paspausdami tą patį mygtuką. Jei LED nedega, 
vadinasi, funkcija neveikia.
Pastaba: prietaiso energijos sąnaudos nurodytos esant išjungtai 
ekonomiškai nakties funkcijai.

 ŠALDYMO VALDYMAS
Šaldymo valdymo funkcija – tai pažangi technologija, 

skirta visame šaldiklio skyriuje kiek įmanoma daugiau sumažinanti 
temperatūrų svyravimus. To pasiekti pavyksta dėl nuo šaldytuvo 
visiškai nepriklausomos novatoriškos oro sistemos. Šerkšno 
susidarymas ant maisto sumažėja iki 50 %, o maistas išlieka kokybiškas 
ir nepakeičia spalvos. Kad įjungtumėte / išjungtumėte šaldymo 
valdymo funkciją, paspaudę 3 sekundes palaikykite ekonomiškos 
nakties funkcijos mygtuką . Funkcija veikia tinkamai šiame 
temperatūrų diapazone: 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, „Freeze Control“ funkcija išjungiama ir lieka 
išjungta tol, kol išjungiama greitojo užšaldymo funkcija.

* Tik tam tikruose modeliuose
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Legenda

ŠALDIKLIO STALČIAI

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

ŠALDIKLIO SKYRIUS
Šviežio maisto šaldymas
1. Patariama nustatyti žemesnę temperatūrą arba įjungti greitojo 

užšaldymo funkciją „Fast Freeze“ / „Fast Cool“* bent keturioms 
valandoms prieš išimant maistą iš šaldymo kameros, kad būtų 
prailgintas maisto išsaugojimo laikas atitirpinant šaldytuvą.

2. Norėdami atitirpinti, atjunkite prietaisą ir išimkite stalčius. Palikite 
dureles atidarytas, kad ištirptų ledas. Kad išvengtumėte vandens 
tekėjimo atitirpinimo metu, patariama ant šaldymo kameros dugno 
padėti sugeriančią šluostę ir nuolat ją išgręžti. 

3. Išvalykite šaldiklio skyriaus vidų ir kruopščiai jį išdžiovinkite.

4. Vėl įjunkite prietaisą ir sudėkite maistą atgal į vidų. Norėdami pašalinti 
ledą nuo STOP FROST * priedo, vadovaukitės toliau nurodytomis 
valymo instrukcijomis.

Ledukai *
Pripildykite 2/3 ledukų padėklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio 
skyrių. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite aštrių ar smailių daiktų, kad 
išimtumėte ledukus.
Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per tam tikrą laiką, yra 
nurodytas techninių duomenų lentelėje.
Apkrovos riba priklauso nuo tokių komponentų kaip: krepšiai, auselės, 
stalčiai, lentynos, ir t.t. Įsitikinkite, kad komponentai lengvai užsidaro 
pripildžius.

Apšvietimo sistema (priklauso nuo modelio)

Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos 
naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis

Šiame gaminyje integruoti 4 šoniniai F klasės 
energijos naudojimo efektyvumo šviesos 
šaltiniai

Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos 
naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis

Šiame gaminyje integruoti 4 šoniniai F klasės 
energijos naudojimo efektyvumo šviesos 
šaltiniai ir G klasės viršutinis apšvietimo šaltinis

Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos 
naudojimo efektyvumo viršutinis apšvietimo 
šaltinis

BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA 
Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi būti likti esamoje padėtyje, jei šiame 
trumpajame vadove nenurodoma kitaip. Apšvietimui šaldytuvo skyriuje 
naudojamos LED lemputės, kurios užtikrina geresnį apšvietimą ir naudoja 
mažiau energijos, nei tradicinės lemputės.

Prieš utilizuojant įrenginį, dureles ir šaldymo įrenginio dangčius reikia 
nuimti, kad viduje negalėtų įstrigti vaikai ar gyvūnai.



GEDIMŲ ŠALINIMAS

Ką daryti, jei... Galimos priežastys Sprendimai

Valdymo pultelis yra 
išjungtas, prietaisas 
neveikia.

Prietaisas gali būti įjungtas arba veikti 
budėjimo režimu.
Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.

Paspaudę įjungimo / budėjimo mygtuką, prietaisą įjunkite. 
Patikrinkite, ar:
• nenutrūko elektros tiekimas;
• kištukas yra tinkamai įkištas į maitinimo lizdą ir dvipolis jungiklis 

(jei yra) yra tinkamoje padėtyje (t. y. prietaisas gali būti įjungtas);
• tinkamai nustatyti buitinių prietaisų elektros sistemos saugikliai;
• nesugadintas maitinimo laidas.

Nedega lemputė viduje. Pakeiskite lemputę. Modeliai su LED: kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Prietaisas gali būti įjungtas arba veikti 
budėjimo režimu.

Paspaudę įjungimo / budėjimo mygtuką, prietaisą įjunkite.

Skyriaus temperatūra nėra 
pakankamai žema.

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

Patikrinkite, ar:
• durelės tinkamai uždarytos;
• prietaisas nėra pastatytas arti šilumos šaltinio;
• nustatyta tinkama temperatūra;
• užtikrinama oro cirkuliacija per prietaiso ventiliacijos angas.

Prietaiso priekinis kraštas 
ties uždarymo tarpine yra 
karštas.

Tai nėra defektas. Tai neleidžia susidaryti 
kondensatui.

Jokių veiksmų atlikti nereikia.

Raudonai mirksi  
piktograma ir įsijungia 
garsinis signalas.

Atidarytų durelių signalas
Įsijungia, jei šaldytuvo ir (arba) šaldiklio 
skyrių durelės lieka atidarytos ilgesnį 
laiko tarpą.

Kad išjungtumėte signalą, uždarykite atviras gaminio duris.

Raudonai mirksi piktograma 
 , veikia garsinis signalas 

ir piktograma .

Elektros srovės nutraukimo signalas
Pradeda veikti, kai užsitęsia maitinimo 
tiekimo sutrikimas, kuris sukelia 
temperatūros šaldymo kameroje 
padidėjimą.
Pastaba: kol neišjungiamas elektros srovės 
nutraukimo signalas, negalite nustatyti 
kitokios šaldytuvo temperatūros.

Prieš išjungiant signalą rekomenduojama atkreipti dėmesį į 
temperatūrą, rodomą temperatūros ekranėlyje, atitinkančią 
aukščiausią temperatūrą, pasiektą šaldymo kameroje elektros srovės 
pertrūkio metu. Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite 
mygtuką „Išjungti garso signalą“.
Paspaudus šį mygtuką temperatūros ekranėlyje vėl matysite nustatytą 
temperatūrą. Jeigu šaldymo kamera dar nepasiekė optimalios 
maisto laikymo temperatūros, gali būti įjungtas šaldymo kameros 
temperatūros signalas (žr. šaldymo kameros temperatūros signalas). 
Prieš valgydami, patikrinkite maisto būklę.

Piktograma  šviečia 
raudonai (nemirksi), 
pradeda veikti garso 
signalas ir mirksi šaldiklio 
temperatūros rodinys.

Šaldiklio skyriaus temperatūros 
signalas
Šaldiklio kameros temperatūros 
signalas rodo, kad kamera veikia ne 
optimalia temperatūra. Taip gali atsitikti: 
naudojant pirmą kartą, atitirpinus ir 
(arba) išvalius, šaldant didelį kiekį maisto 
arba kai nevisiškai uždaromos šaldiklio 
kameros durelės.

Kad išjungtumėte garso signalą, trumpai paspauskite „Išjungti garso 
signalą“ mygtuką (temperatūros rodinys nustos mirksėti). Kai bus 
pasiektos optimalios temperatūros sąlygos, raudona piktograma 
išsijungs automatiškai. Jeigu šaldiklio kameros temperatūros signalas 
nenustoja veikęs, susisiekite su įgaliota Techninės priežiūros tarnyba.

Užsidega raudonos spalvos 
piktograma  , įsijungia 
garsinis signalas ir ekrane 
ima mirksėti raidė F.

Veikimo trikties signalas
Signalas rodo, kad įvyko techninio 
komponento triktis.

Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Norėdami išjungti 
garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką „Išjungti garso signalą“.

* Tik tam tikruose modeliuose

Politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją 
galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
• Apsilankydami mūsų tinklalapyje docs . whirlpool . eu ir parts - selfservice . whirlpool . com
• 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.
Modelio informaciją galima gauti pasinaudojus QR kodu, pateiktu energijos klasės etiketėje. Etiketėje yra 
nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti duomenų bazės portale  
https://eprel.ec.europa.eu.
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