
SLKratka navodila

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.

PRVA UPORABA
Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na 
električno omrežje.
Aparat priključite na električno napajanje in zavrtite vrtljivi gumb 
termostata, da vklopite aparat.

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).

UPRAVLJALNA PLOŠČA
1. Oznaka nastavitve termostata
2. Temperatura v zamrzovalniku in 

hladilniku
3. LED sijalka

1.

2.

3.

ZAMRZOVANJE SVEŽIH ŽIVIL
Položite svežo hrano, ki jo želite zamrzniti, na rešetko v zamrzovalnem 
prostoru in se izogibajte stiku s hrano, ki je že zamrznjena.
Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v 24 urah, je navedena 
na tablici s serijsko številko.
Za zamrzovanje svežih živil postavite rešetko zamrzovalnega prostora v 
zgornji položaj.

TEMPERATURA V ZAMRZOVALNIKU IN HLADILNIKU
Hladilnik/zamrzovalnik se vklopi s posredovanjem termostata, ki je 
nameščen v notranjosti hladilnika.
Temperaturo v obeh delih naprave nastavite z vrtenjem gumba 
termostata.
termostat nastavljen na 1/2: najnižja temperatura hlajenja
termostat nastavljen na 3–5: srednja temperatura hlajenja
termostat nastavljen na 6/7: najvišja temperatura hlajenja
Termostat nastavljen na •: hlajenje in osvetlitev sta izklopljena
Če vrtljivi gumb termostata preklopite na •, boste popolnoma izklopili 
aparat.
Priporočena nastavitev:
– Hladilni prostor: SREDNJA
Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase 
shranjevanja v uporabniškem priročniku na spletu.

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

Legenda

NAJHLADNEJŠI PREDEL

MANJ HLADEN PREDEL

* Na voljo le pri določenih modelih



HLADILNIK 
Osvetlitev (odvisno od modela)

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda 
energijske učinkovitosti G

Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe 
razreda energijske učinkovitosti F

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda 
energijske učinkovitosti G

Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe 
razreda energijske učinkovitosti F in stropni vir 
svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

Ta izdelek vsebuje stropni vir svetlobe razreda 
energijske učinkovitosti G

ZAMRZOVALNI PROSTOR
Zamrzovanje svežih živil
1. Priporočamo, da znižate temperaturo ali vklopite funkcijo za hitro 

zamrzovanje/hitro hlajenje* vsaj štiri ure, preden odstranite živila 
iz zamrzovalnega prostora, da podaljšate ohranjanje živil med 
postopkom odmrzovanja.

2. Za odtajanje najprej izklopite aparat in odstranite predale. Vrata 
pustite odprta, da omogočite odtajanje ledu. Da bi preprečili izhajanje 
vode med postopkom odtajanja, priporočamo, da postavite vpojno 
krpo na dno zamrzovalnega prostora in jo pogosto ožemate. 

3. Očistite notranjost zamrzovalnega prostora in ga temeljito obrišite. 
4. Ponovno vklopite aparat in vanj ponovno zložite živila. Za 

odstranjevanju ledu na pripomočku za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE 
LEDU upoštevajte postopek ČIŠČENJA, ki je prikazan spodaj.

Ledene kocke*
V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni 
prostor. Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih 
predmetov.
Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je 
navedena na nazivni ploščici.
Omejitve glede količine posode so odvisne od košar, polic, sklopnih poličk, 
predalov itd. Poskrbite, da bo mogoče te komponente brez težav zapreti, 
tudi ko je v aparat naložena posoda.

SPLOŠNE INFORMACIJE 
Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v 
tem hitrem vodiču ni navedeno drugače. Notranjost hladilnika je osvetljena 
z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljavo kot navadne žarnice in zelo 
nizko porabo električne energije.

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in 
pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

* Na voljo le pri določenih modelih



SL

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.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru... Možni vzroki Rešitve

Aparat ne deluje. Morda je prisotna motnja v napajalni 
napetosti aparata.

Prepričajte se, da:
• ni prišlo do izpada električnega napajanja;
• je vtikač pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno 

stikalo (če je na voljo) v pravilnem položaju za vklop (ON);
• naprave za zaščito gospodinjskega električnega sistema delujejo;
• napajalni kabel ni poškodovan;
• gumb termostata ni v položaju "•".

Notranja luč ne deluje. Morda je treba zamenjati sijalko. Izključite aparat iz električnega omrežja in se obrnite na Službo za 
tehnično pomoč za zamenjavo.

Notranja temperatura 
predelov ni dovolj hladna.

Razlogi so lahko različni (glejte stolpec z 
"rešitvami").

Preverite, da:
• so vrata dobro zaprta;
• aparat ni v bližini vira toplote;
• je temperatura ustrezno nastavljena;
•  kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na spodnji strani 

aparata ni ovirano.

Na dnu hladilnega prostora 
je voda.

Odprtina za odtok odtaljene vode 
zamašena.

Očistite odprtino za odtok odtaljene vode (glejte poglavje 
"Vzdrževanje in čiščenje").

Čezmerna količina ledu v 
zamrzovalnem prostoru.

Vrata zamrzovalnega prostora niso 
ustrezno zaprta.

• Preverite, ali kaj preprečuje vratom, da bi se dobro zaprla.
• Odtalite zamrzovalni prostor.
• Preverite, ali je aparat pravilno nameščen.

Sprednji rob aparata, ki ga 
tesni tesnilo vrat, je vroč.

To ne pomeni motnje. To le preprečuje 
tvorjenje kondenza.

Rešitev ni potrebna.

Temperatura v hladilnem 
prostoru je prehladna.

• Nastavljena temperatura je 
prehladna.

• Morda ste v zamrzovalni prostor 
vstavili veliko količino sveže hrane.

• Poskusite nastaviti manj hladno temperaturo.
•  Če ste v zamrzovalni prostor vstavili svežo hrano, počakajte da ta 

zamrzne.
•  Izklopite ventilator (če je na voljo), kot je opisano v poglavju 

"Ventilator".

* Na voljo le pri določenih modelih
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