
UKСтислий посібник

ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL
Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій 
прилад на сайті  
www.whirlpool.eu/register

Перед використанням пристрою уважно прочитайте 
інструкції з техніки безпеки.

ОПИС ВИРОБУ
ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ
Зачекайте принаймні дві години після установлення, перш ніж підключити 
прилад до електромережі. Якщо підключити прилад до електромережі, 
він автоматично розпочне роботу. За замовчуванням встановлено 
температури, які якнайкраще підходять для зберігання продуктів.

Увімкнувши прилад, зачекайте 4-6 годин, доки він не охолодиться до 
температури зберігання для звичайно заповненого пристрою. Вмонтуйте 
у вентилятор антибактеріальний фільтр для усунення неприємних запахів, 
як це показано на упаковці фільтру (за наявності). Якщо лунає звуковий 
сигнал, це означає, що активовано сигнал попередження про температуру: 
натисніть на кнопку, щоб вимкнути звукові сигнали.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

5.3.1. 4.2.

1. Температура в холодильнику — Fast cool 
(Швидке охолодження)

2. Вимкнення звукового сигналу
3. Увімкн./очікування
4. Кнопка «Eco night»
5. Температура морозильного відділення — 

Fast freeze (Швидке заморожування)

6TH SENSE FRESH CONTROL
Прилад здатний автоматично швидко досягати оптимальної внутрішньої 
температури зберігання. Ця функція також дозволяє керувати вологістю 
у приладі. Щоб ця функція працювала належним чином, також потрібно 
ввімкнути вентилятор. Функцію можна вмикати й вимикати (докладніше див. у 
розділі «Вентилятор»).

ВЕНТИЛЯТОР*
Вентилятор поліпшує розподіл температури всередині приладу, забезпечуючи 
найкращі умови для зберігання продуктів. За замовчуванням вентилятор 
увімкнений і його можна активувати/деактивувати, натиснувши кнопку на 
основі (див. малюнок). Якщо температура навколишнього середовища 
перевищує 27°C або на скляних полицях з’явилися краплі води, потрібно 
обов’язково увімкнути вентилятор для забезпечення оптимальних умов 
зберігання продуктів. Вимикання вентилятора дозволяє 
оптимізувати споживання енергії.
Примітка: Після припинення подачі електроенергії або у випадку 
вимкнення приладу вентилятор вмикається автоматично. Не 
перекривайте продуктами зону повітрозабірника.

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР*
Витягніть його з коробки, розташованої в контейнері для фруктів і овочів, і 
вставте в кришку вентилятора. Процедуру заміни наведено в документації, що 
постачається в комплекті з фільтром.

ВИМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб вимкнути звуковий сигнал попередження, коротко натисніть кнопку 
«Stop Alarm» (Вимкнути сигнал попередження).

 ФУНКЦІЯ «ECO NIGHT»
Завдяки функції «Eco Night» споживання електроенергії приладом 

можна призначити на час зменшеної тарифікації (зазвичай, нічна пора), коли 
електроенергія постачається швидше та коштує менше, ніж протягом денного 
періоду (лише для країн, у яких діє багатотарифна система. Зверніться до 
своєї місцевої компанії з електропостачання, щоб дізнатися докладнішу 
інформацію). Щоб активувати цю функцію, натисніть кнопку «Eco night», коли 
починає діяти знижений тариф (залежить від конкретного плану тарифікації). 
Наприклад, якщо знижений тариф на електроенергію набуває чинності о 20:00, 
натисніть кнопку з настанням цієї години. Функція «Eco Night» активована, коли 
світиться світлодіодний індикатор. Після активації функції прилад автоматично 
налаштовує споживання електроенергії відповідно до вибраного часу доби, 
наприклад зменшує споживання електроенергії у денний період порівняно з 
нічним.

Важливо: Щоб забезпечити нормальну роботу приладу, функція має бути 
активована протягом усієї доби. Функція залишається активною, доки її не 
вимкнуть (або деактивується автоматично у випадку збою в електромережі 
чи вимкнення приладу. Щоб вимкнути функцію, повторно натисніть кнопку 
. Якщо світлодіодний індикатор не світиться, функція «Eco Night» неактивна.
Примітка: оголошене споживання електроенергії приладом пов’язане 
відповідає роботі приладу з вимкненою функцією «Eco Night».

 KEY LOCK (БЛОКУВАННЯ КНОПОК)
Блокування кнопок можна активувати або деактивувати, 

натискаючи і утримуючи кнопку «Key Lock» (Блокування кнопок) протягом 
3 секунд, доки не пролунає сигнал підтвердження (засвітиться піктограма). 
Якщо натиснути будь-яку кнопку при активованому блокуванні кнопок, 
пролунає сигнал та почне миготіти піктограма «Key Lock» (Блокування 
кнопок).

 УВІМК./ОЧІКУВАННЯ
Щоб увімкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 

секунд. Щоб знову ввімкнути прилад, натисніть цю кнопку повторно.
Примітка: При цьому прилад не від’єднується від джерела живлення.

ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ
Бажану температуру можна налаштувати за допомогою кнопки 
"Temperature".
Доступно п’ять різних рівнів.
• Від більш високої температури  (ліворуч)
• до більш низької  (праворуч).
FAST COOL (ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ)
Для швидкого охолодження холодильного відділення 
утримуйте натисненою кнопку "Temperature" протягом 3 
секунд або натисніть її за 6 годин до того, як покласти до зони 
заморожування велику кількість продуктів для заморожування. 
Коли функція увімкнеться, засвітиться значок . Через 30 годин 
ця функція вимкнеться автоматично. Щоб вимкнути її вручну, 
знову натисніть кнопку й утримуйте її протягом 3 секунд.
Примітка: уникайте стикання свіжих продуктів із вже замороженими 
продуктами. Щоб оптимізувати швидкість заморожування, ящики 
можна витягнути і розмістити продукти безпосередньо на дні 
відділення.

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
У морозильних відділеннях No Frost циркуляція холодного 
повітря відбувається навколо ділянок зберігання продуктів, 
перешкоджаючи утворенню льоду та звільняючи користувача від 
потреби розморожувати прилад. Заморожені продукти не примерзають 
до стінок приладу, маркування продуктів залишається читабельним, а 
ділянки зберігання продуктів — чистими й охайними. Ящик/відділення 
морозильної камери зображено на малюнку вище. 

* Доступно лише на деяких моделях



* Доступно лише на деяких моделях

ВІДДІЛЕННЯ «0° ZONE (ЗОНА 0°)»*
Відділення «ЗОНА 0°» спеціально призначене для підтримання низької 
температури та належного рівня вологості, що необхідно для якісного 
зберігання свіжих продуктів (наприклад, м’яса, риби, фруктів і зимових овочів).

Технологія контролю вологості разом з «Active0» гарантує найкраще 
збереження продуктів, коли вони не повністю запаковані.

УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ
Температура всередині ввімкнутого відділення становить приблизно 0°.
Щоб увімкнути відділення, натисніть і утримуйте кнопку (1) протягом більш 
ніж однієї секунди, поки не засвітиться символ (2). Підсвічений символ (2) 
вказуватиме на те, що відділення працює. Щоб вимкнути відділення, знову 
натисніть кнопку (1) й утримуйте її протягом приблизно однієї секунди. 
Температура всередині залежатиме від загальної температури холодильника.
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2

.

.

Для правильної роботи відділення «ЗОНА 0°» необхідно забезпечити такі 
умови:
• прилад увімкнений;
• температуру в холодильнику встановлено в діапазоні від +2 °C до +6 °C;
• відділення «ЗОНА 0°» увімкнено
• не вибрано режим «Vacation» (Відпустка) або режим очікування
Примітка.
 - якщо символ не світиться, коли відділення увімкнене, перевірте правильність 

встановлення контейнера; якщо проблему не усунено, зверніться до 
Авторизованого центру технічного обслуговування клієнтів;

 - коли в пристрій вставлено відділення «ЗОНА 0°», можна почути слабкий шум, 
який є нормальним шумом роботи приладу;

Важливо: якщо на верхню полицю відділення «ЗОНА 0°» потрібно покласти 
продукти або контейнери невеликого розміру, будьте обережними, 
оскільки вони можуть провалитися в отвір між полицею та задньою стінкою 
холодильного відділення.

ВИТЯГУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ «ЗОНА 0°»
Виконайте наведені нижче дії.
1. Щоб полегшити процес витягування відділення, рекомендується 

звільнити (або за можливості зняти) нижні полиці, розташовані на 
дверцятах.

2. Витягніть відділення, повернувши його вгору.
3. Витягніть білу пластмасову полицю, розташовану під відділенням.
Примітка: Верхню полицю та бічні опори вилучити неможливо.

Щоб знову використовувати відділення «ЗОНА 0°», обережно вставте білу 
пластмасову полицю під відділенням, потім поверніть на місце контейнер і 
увімкніть функцію.

Щоб збільшити місце для зберігання продуктів у холодильному відділенні 
і зменшити рівень споживання електроенергії, рекомендується витягнути 
відділення «ЗОНА 0°».
Час від часу очищайте внутрішні стінки відділення та його компоненти, 
використовуючи м’яку тканину та теплу воду з розчиненим у ній нейтральним 
миючим засобом. Пам’ятайте, що білу пластикову полицю, розташовану 
під контейнером, не можна повністю занурювати у воду. Не застосовуйте 
абразивні миючі засоби.
Перш ніж очищувати відділення (зокрема його зовнішню частину), 
необхідно витягнути контейнер, щоб від’єднати прилад від джерела 
електропостачання.

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ
Умовні позначки

ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, 
консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення

ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ
Рекомендується для зберігання сиру, молока, продуктів 
щоденного споживання, делікатесів, йогурту

НАЙХОЛОДНІША ЗОНА
Рекомендується для зберігання нарізки, десертів, риби і 
м’яса

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ

КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ
(Зона найсильнішого холоду)
Рекомендується зберігати свіжозаморожені/приготовані 
продукти



ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Що робити, якщо… Можливі причини Рішення

Панель керування вимкнуто, 
прилад не працює.

Можливо, прилад перебуває в режимі «On/
Standby».
Можливо, виникли проблеми з 
електропостачанням приладу.

Увімкніть прилад кнопкою «On/Standby».
Переконайтеся, що:
• не відбувся збій в мережі електропостачання;
• штепсель вставлено в розетку належним чином, а двополюсний 

перемикач (за наявності) розташовано правильно (тобто забезпечено 
електроживлення приладу);

• захисні пристрої електричної системи будинку працюють належним 
чином

• Все детали фильтра должны быть очищены.

Не працює освітлення 
всередині приладу.

Можливо, потрібно замінити лампочку. У випадку використання моделей із лампочкою від’єднайте пристрій від 
мережі електропостачання, перевірте лампу і за необхідності замініть її 
(див. розділ «Заміна лампи або світлодіодного індикатора»).
У випадку використання моделей зі світлодіодними індикаторами 
звертайтеся в авторизований сервісний центр.
Увімкніть прилад кнопкою «On/Standby».

Можливо, прилад перебуває в режимі «On/
Standby».

Температура у відділеннях не 
достатньо низька.

Причин несправності можуть бути різними 
(див. розділ «Усунення проблем»).

Переконайтеся, що:
• дверцята закрито належним чином
• прилад не встановлений поблизу джерела тепла
• установлено належну температуру
• ніщо не перешкоджає циркуляції повітря через вентиляційні отвори, 

розташовані на нижній частині приладу.

На дні холодильного 
відділення наявна вода.

Забився отвір для зливання талої води. Прочистіть отвір для зливання талої води (див. розділ «Обслуговування й 
очищення приладу»).

Передній край пристрою 
поблизу ущільнювача дверцят 
нагрівається.

Це не є несправністю. Це запобігає 
утворенню конденсату.

Не потрібно нічого змінювати та виправляти.

Миготить червона лампочка 
 та лунає акустичний 

сигнал.

Попередження про відкриті дверцята
Вмикається, якщо дверцята залишаються 
відкритими протягом тривалого часу.

Щоб відключити звуковий сигнал, натисніть кнопку «Вимкнути сигнал 
попередження»; для її повного виключення знову закрийте дверцята 
холодильника.

Вмикається червона лампочка 
, лунає акустичний сигнал, 

а індикатори температури 
в холодильному відділенні 
миготять, як показано на 
зображенні: 

Сигнал про неналежне функціонування
Сигнал указує на помилку в роботі 
технічного компонента.

Зверніться в авторизований сервісний центр. Щоб відключити звуковий 
сигнал, натисніть кнопку «Вимкнути сигнал попередження».

400011195002

З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про продукт можна ознайомитися за 
адресою:
• Відвідайте наш веб-сайт docs . whirlpool . eu
• Використайте QR-код
• Або зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів (номер телефону зазначено у 

гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на 
табличці з паспортними даними виробу.

Інформацію щодо моделі можна отримати, зчитавши QR-код, зазначений на ярлику з маркуванням енергоефективності. 
На ярлику також вказаний ідентифікатор моделі для пошуку інформації на порталі https://eprel.ec.europa.eu.

* Доступно лише на деяких моделях


