
SKRýchly sprievodca

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK 
WHIRLPOOL
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, 
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na  
www.whirlpool.eu/register

Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte 
Bezpečnostné pokyny.

PRVÉ POUŽITIE
Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič 
do elektrickej siete. Spotrebič pripojte k zdroju elektrickej energie, 
automaticky začne pracovať. Ideálna skladovacia teplota pre potraviny 
je prednastavená vo výrobnom závode.

Po zapnutí spotrebiča musíte vyčkať 4 − 6 hodín, kým sa dosiahne 
správna skladovacia teplota. Platí pre obvyklé naplnenie. 
Antibakteriálny protizápachový filter umiestnite do vetráka podľa 
ukážky pribalenej k filtru (ak je priložený). Ak sa ozve zvukový signál, 
znamená to, že sa spustil teplotný alarm: stlačením tlačidla zvukové 
alarmy vypnete.

OVLÁDACÍ PANEL
1. Číslice teploty v chladničke
2. Indikátor Fast Cool (Rýchle chladenie)
3. Indikátor regulácie presnosti
4. Číslice teploty mrazničky
5. Indikátor Fast Freeze (Rýchle mrazenie)
6. Indikátor otvorených dverí
7. Indikátor výpadku elektriny
8. Indikátor Party (Párty) režim
9. Indikátor Vacation (Dovolenkový) režim
10. Tlačidlo režimu Mode
11. Tlačidlo Zastaviť alarm
12. Tlačidlo teploty mrazničky / Fast Freeze 

(rýchle mrazenie) (3 sek.)
13. Tlačidlo pohotovostný režim (3 sek.)
14. Tlačidlo teploty chladničky / Fast Cool 

(rýchle chladenie) (3 sek.)
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 TEPLOTA V PRIEČINKU CHLADNIČKY
Pomocou tlačidla (14) je možné nastaviť rôzne teploty.

Odporúčané nastavenie: +4 °C
FAST COOL (RÝCHLE CHLADENIE)
Stlačením tlačidla (14) na 3 sekundy rýchlo ochladíte chladiaci priestor. 
Keď sa funkcia zapne, rozsvieti sa ikona (2).  
Funkcia sa automaticky vypne po 6 hodinách, prípadne manuálne 
opätovným stlačením tlačidla (14) na 3 sekundy.

 ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM
Spotrebič prepnete do pohotovostného režimu stlačením 

tlačidla (13) na 3 sekundy.  
V pohotovostnom režime sa svetlo v chladiacom priestore nerozsvieti. 
Krátkym opakovaným stlačením tlačidla znovu aktivujete spotrebič.

  TEPLOTA V PRIEČINKU MRAZNIČKY
Pomocou tlačidla (12) je možné nastaviť rôzne teploty.

Odporúčané nastavenie: −18 °C

UKAZOVATEĽ TEPLOTY
Na displeji sa zobrazuje teplota chladiaceho priestoru medzi 2 °C 
a 8 °C (pozrite Ovládací panel, číslice teploty chladničky 1) a teplota 
mraziaceho priestoru medzi –16 °C a –24 °C (pozrite Ovládací panel, 
číslice teploty mrazničky 4).
Aby ste neplytvali potravinami, riaďte sa, prosím, odporúčaným 
nastavením a časom skladovania, ktoré sú uvedené v online návode na 
používanie.

FAST FREEZE (RÝCHLE MRAZENIE)
Pre najlepšie uchovanie potravín pred vložením veľkého množstva 
potravín do mraziaceho priestoru použite funkciu rýchle mrazenie.
Na nastavenie funkcie stlačte tlačidlo (12), kým sa nerozsvieti ikona (5).
Funkcia sa automaticky vypne po 26 hodinách alebo manuálne 
zvolením inej teploty mrazničky.
Poznámka: Čerstvé potraviny a tie, čo sú už zmrazené, by sa nemali 
dotýkať. Zásuvky je možné vybrať a potraviny umiestniť priamo na dno 
priečinka, čím sa optimalizuje rýchlosť mrazenia.

 VYPNUTIE ZVUKOVÉHO ALARMU
Zvukový alarm vypnete krátkym stlačením tlačidla (11).

 TLAČIDLO MODE
Umožňuje výber z 2 alebo viacerých dostupných možností. Po 

stlačení MODE sa vyberie prvá možnosť.
Ďalší tlak v režime MODE meníte rolovaním medzi rôznymi 
možnosťami.
Rolovaním meníte medzi možnosťami:
Tlak 1: Zobrazí sa 1. možnosť (Párty režim); Rozsvieti sa tlačidlo režimu
Tlak 2: Zobrazí sa 2. možnosť (Dovolenkový režim); Rozsvieti sa tlačidlo 
režimu
Tlak 3: Možnosti vypnutia (ak nebola vybratá žiadna možnosť); tlačidlo 
režimu nesvieti
Vacation (Dovolenkový) režim): Ak ste doma dlhodobo neprítomný, 
môžete použiť túto funkciu. Na displeji sa zobrazí teplota priestoru 
chladničky (+12 °C) a rozsvieti sa ikona dovolenkového režimu. Po 
aktivovaní tejto funkcie vyberte potraviny z priestoru chladničky 
a nechajte obidvoje dvere zatvorené – chladnička bude uchovávať 
vhodnú teplotu, aby zabránila vytváraniu zápachov. V mrazničke 
však zostáva nastavená pôvodná teplota. Aby sa zabránilo šíreniu 
baktérií, pred aktiváciou tejto funkcie sa odporúča hĺbkové čistenie 
(chladiaceho aj mraziaceho priestoru).
Party (Párty) režim: Pomocou tejto funkcie môžete vychladiť nápoje 
v priestore mrazničky.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch



* K dispozícii len pri niektorých modeloch

Dôležité upozornenie: v mraziacom priestore nenechávajte fľašu 
dlhšie, než je časové ohraničenie priebehu funkcie (30 minút). 
Akustický signál oznámi koniec funkcie.
Stlačením tlačidla ALARM alebo MODE vypnete alarm.

 REGULÁCIA MRAZENIA
Toto je pokročilá technológia, ktorá znižuje výkyvy teploty v celom 

mraziacom priestore. Znižuje „spálenie“ potravín mrazom, potraviny si 
zachovávajú pôvodnú kvalitu a sfarbenie. 

Táto funkcia sa aktivuje automaticky, keď je teplota medzi –22 °C a –24 °C. 
Ak je funkcia zapnutá a teplotu v mrazničke prestavíte na hodnotu mimo 
stanoveného rozpätia, funkcia sa automaticky vypne. Túto funkciu je 
možné dezaktivovať súčasným stlačením tlačidiel Zastaviť alarm a Mraziaci 
priestor na 3 sekundy.

 6TH SENSE
Umožňuje rýchlo dosiahnuť optimálne podmienky na 

uchovávanie potravín, pokiaľ ide o teplotu vnútri spotrebiča.

AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

Legenda

MENŠIA CHLADIACA ZÓNA
Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, 
plechoviek, nápojov, vajíčok, omáčok, nakladanej 
zeleniny, masla, džemov
CHLADNÁ OBLASŤ
Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych 
výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov

NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ
Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, 
zákuskov, rýb a mäsa. 

ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY
(Maximálne chladná zóna)
Odporúča sa na mrazenie čerstvých potravín/
uvareného jedla

Limity zaťaženia určuje konkrétna konštrukcia (koše, nádoby, klapky, police 
a pod.) alebo sú limity zaťaženia určené prirodzenými limitmi zaťaženia.

CHLADIACI PRIESTOR
Multi Fresh Zone
výber spomedzi 3 teplôt na optimálne uchovanie: mäsa/rýb; mliečnych 
výrobkov; ovocia/zeleniny, s úložným priestorom navyše na čerstvé 
zelené rastliny.
Nastavenia:
NÍZKA = mäso a ryby
STREDNÁ = mliečne výrobky (syr a jogurt)
VYSOKÁ = ovocie a zelenina
Pre správne fungovanie zásuvky „Multi Fresh Zone“ je potrebné, aby:
• spotrebič bol zapnutý
• nebola zvolená jedna z týchto špeciálnych funkcií: Pohotovostný 

režim, Chladenie, Dovolenka (v tom prípade vyberte potraviny, ktoré 
sú vnútri).

Viacprúdová distribúcia vzduchu
Táto funkcia pomáha rovnomerne distribuovať studený vzduch 
v priestore, aby sa potraviny lepšie uchovali. Potraviny je možné 
ukladať na ľubovoľné police spotrebiča. Dávajte pozor, aby ste otvory 
na distribúciu vzduchu nezablokovali, aby mohol vzduch voľne prúdiť.

Humidity control (Regulácia vlhkosti)*
Ak uskladňujete zeleninu (pre ktorú sa odporúča vlhkejšie prostredie), 
otočte gombíkom doľava, ak uskladňujete ovocie (pre ktoré sa 
odporúča menej vlhké prostredie), otočte gombíkom doprava, ak 
uskladňujete zmes ovocia a zeleniny, otočte gombíkom na stred.



Systém osvetlenia (závisí od modelu)

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj 
s triedou energetickej účinnosti G

Tento výrobok obsahuje 2/4 bočné svetelné 
zdroje s triedou energetickej účinnosti 
F a horný svetelný zdroj s triedou energetickej 
účinnosti G

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj 
s triedou energetickej účinnosti G

Tento výrobok obsahuje horný svetelný zdroj 
s triedou energetickej účinnosti G

MRAZIACI PRIESTOR
Systém Total No Frost
Systém Total No Frost účinne zabraňuje tvorbe námrazy a vďaka 
nemu sa vyhnete otravnému manuálnemu odstraňovaniu námrazy 
v chladničke i mrazničke.
Vetrací systém zabezpečuje dokonalú cirkuláciu studeného vzduchu 
v oboch priestoroch, vďaka čomu sa námraza nevytvára.

Kocky ľadu*
Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky.
Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo 
špicaté predmety.
Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno za 12 a 24 hodín zmraziť, je 
napísané na štítku.

Ľahko prístupná polička*
Polička v mrazničke je užitočná na ľahký prístup k často používaným 
potravinám, na mrazenie alebo jednoduché uloženie zvyškov alebo 
malých kúskov.

Fast Freeze (rýchlomraziaca) vložka (Alu PAD)*
Kovový panel pomáha zmraziť potraviny rýchlejšie.
Nadvihnutím z ľavého rohu možno kovový panel vybrať, aby sa dal 
ľahšie čistiť.

Vložka do zásuvky na čerstvé potraviny *
Zásuvka na ovocie a zeleninu je vybavená hygienickou výstuhou. 
Vďaka špeciálnemu dizajnu tohto komponentu ovocie a zelenina 
neprichádzajú do styku s tekutinami, ktoré prirodzene stekajú zo 
zeleniny (odkvapkávanie, vlhkosť) a kvapkajú pod hygienickú výstuhu. 
Hygienická výstuha je ošetrená technológiou Microban SilverShield®, 
ktorá redukuje škodlivé batérie až o 99,9 % na povrchu priehradky 
na ovocie a zeleninu pre lepšie uchovanie ovocia a zeleniny**. Keď je 
hygienická výstuha špinavá, možno ju jednoducho nadvihnúť, vybrať 
a umyť. Môžete ju umývať ručne iba vodou alebo s bežným neutrálnym 
umývacím prostriedkom na riad. Dá sa umývať aj v umývačke riadu. Po 
vyčistení ju vysušte a vložte na miesto. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto 
stručnej príručke nie je uvedené inak.
Systém osvetlenia vnútra chladničky používa LED svetlo a umožňuje tak 
lepšie osvetlenie než tradičné žiarovky, ako aj veľmi nízku spotrebu energie.
LIKVIDÁCIA
Pred vývozom na skládku sa musia z chladničky odstrániť dvere a veká, 
aby vnútri nemohli uviaznuť deti či zvieratá.

VYBERANIE ZÁSUVIEK
Zásuvky vytiahnite smerom von, nadvihnite ich a vyberte. Po odobratí 
zásuviek získate v mraziacom priestore viac miesta.
Uistite sa, že sú dvierka po vrátení potraviny na poličku/mriežku správne 
zatvorené.

** Nezávisle testovala IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) 
s použitím ISO 22196
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Všeobecné ustanovenia, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:
• Na našej webovej stránke docs . whirlpool . eu
• Pomocou QR kódu
• Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní 

nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, 
ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli https://eprel.ec.europa.eu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak... Možné príčiny Riešenia

Ovládací panel je vypnutý, 
spotrebič nepracuje.

Spotrebič môže byť zapnutý/v 
pohotovostnom režime.
Mohol nastať problém s napájaním 
spotrebiča.

Spotrebič zapnite tlačidlom On/Standby.
Uistite sa, že:
• nedošlo k výpadku elektrického prúdu,
• je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke a hlavný 

dvojpólový spínač (ak je súčasťou výbavy) je v správnej polohe (t. 
j. umožňuje napájať spotrebič),

• efektívne fungujú zariadenia na ochranu elektrického systému 
v domácnosti,

• nie je zlomený napájací kábel.

Vnútorné svetlo nefunguje. Možno treba svetlo vymeniť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Spotrebič môže byť zapnutý/v 
pohotovostnom režime.

Spotrebič zapnite tlačidlom On/Standby.

Teplota vnútri priečinka nie 
je dostatočne nízka.

Príčiny môžu byť rôzne (pozrite si stĺpec 
„Nápravy“).

Uistite sa, že:
• sú dvierka riadne zavreté,
• spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja,
• je nastavená teplota primeraná,
• nie je zablokované prúdenie vzduchu cez vetracie otvory na 

základni spotrebiča.

Predný okraj spotrebiča je 
horúci na mieste tesnenia 
západky dverí.

Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe 
kondenzácie.

Nevyžaduje si žiadnu nápravu.

Ikona 6 sa rozsvieti, bliká  
a zaznie akustický signál.

Signalizácia otvorených dverí
Aktivuje sa, keď dvere zostanú dlhšie 
otvorené.

Zatvorte dvere výrobku a zvukový signál sa deaktivuje.

Ikona 7 sa rozsvieti, bliká  
a zaznie akustický signál, na 
displeji teploty mrazničky 
bliká dosiahnutá teplota.

Alarm výpadku napájania elektrinou
Aktivuje sa v prípade dlhšieho výpadku 
napájania, ktorý spôsobí zvýšenie 
teploty v priestore mrazničky.
Poznámka: Až do vypnutia alarmu 
výpadku napájania nemôžete na 
spotrebiči nastaviť inú teplotu.

Pred vypnutím zvukového signálu sa odporúča, aby ste dávali pozor 
na teplotu zobrazenú na displeji teplôt mrazničky, ktorá zodpovedá 
najvyššej dosiahnutej teplote v priestore mrazničky počas výpadku 
napájania. Nakrátko stlačte tlačidlo „Stop alarm“, aby ste zrušili 
zvukový signál. Po stlačení tlačidla bude displej teploty opätovne 
zobrazovať nastavenú teplotu. Ak teplota v mraziacom priestore ešte 
nedosiahla optimálnu teplotu na uchovanie potravín, môže sa zapnúť 
teplotný alarm mraziaceho priestoru (pozrite si časť teplotný alarm 
mraziaceho priestoru). Skontrolujte jedlo pred konzumáciou.

Rozsvieti sa tlačidlo „Stop 
Alarm“ , bliká displej 
teploty mrazničky a zaznie 
akustický signál.

Signalizácia teploty priestoru 
mrazničky
Teplotný alarm mraziaceho priestoru 
naznačuje, že v priečinku nie je 
optimálna teplota. Táto situácia môže 
nastať: pri prvom použití spotrebiča, 
po odmrazení a/alebo po vyčistení, ak 
ste vložili veľké množstvo potravín do 
mraziaceho priestoru alebo, keď neboli 
správne zavreté dvere mraziaceho 
priestoru.

Nakrátko stlačte tlačidlo „Stop alarm“, aby ste zrušili zvukový signál: 
displej teploty mrazničky prestane blikať. Tlačidlo „Stop alarm“ zhasne 
automaticky po dosiahnutí optimálnych teplotných podmienok. Ak 
sa teplotný alarm mraziaceho priestoru nedá zrušiť, obráťte sa na 
autorizované servisné stredisko.

Na displeji blikajú písmená 
„F“ a „E“.

Alarm poruchy
Alarm signalizuje poruchu v technickom 
komponente.

Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch


