
HURövid útmutató

KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT 
VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, 
kérjük, regisztrálja készülékét a  
www.whirlpool.eu/register oldalon

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a 
biztonsági útmutatót!

A TERMÉK BEMUTATÁSA

ELSŐ HASZNÁLAT
A készülék csatlakoztatása előtt alaposan tisztítsa meg a hűtő- és 
a fagyasztórekeszt langyos vízzel és szódabikarbónával. Miután 
csatlakoztatta a készüléket a hálózati aljzathoz, automatikusan 
működni kezd.
A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az 

élelmiszert a készülékbe helyezné.
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, 
és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. 
A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani 
kezdenek.

VEZÉRLŐPANEL
1. Be/ki
2. A hűtő hőmérsékletének szabályozása
3. Hűtő kijelzője
4. Figyelmeztető ikon
5. Fagyasztó kijelzője
6. A fagyasztó hőmérsékletének 

szabályozása
7. Super freeze (Gyorsfagyasztás) gomb
8. Eco (Öko)
9. Holiday (Szabadság)
10. Super cool (Gyorshűtés)
11. Good night (Éjszakai)

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS
Az egész készülék (a hűtő és a fagyasztótér) ennek a gombnak a 
megnyomásával kapcsolható be.

A HŰTŐ HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSA
A hűtő hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál; a kiválasztott 
hőmérséklet megerősítése megjelenik a kijelzőn.

HŰTŐ KIJELZŐJE
A hűtőtérhez beállított hőmérsékletet mutatja.

FIGYELMEZTETŐ IKON
A készülék riasztási helyzetet észlelt (lásd a Hibaelhárítás című 
fejezetet).

FAGYASZTÓ KIJELZŐJE
A fagyasztótérhez beállított hőmérsékletet mutatja.

A FAGYASZTÓ HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSA
A fagyasztó hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál; a 
kiválasztott hőmérséklet megerősítése megjelenik a kijelzőn.

SUPER FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS) GOMB
A fagyasztó hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál; a 
kiválasztott hőmérséklet megerősítése megjelenik a kijelzőn.

ECO (ÖKO)
Ez a gomb vezérli az ECO (Öko) funkciót, amely az optimális 
hőmérsékletet minimális energiafogyasztással próbálja elérni. 
Az energiafogyasztást a funkció aktiválása után nagyjából 24 óra 
elteltével optimalizálja. A funkció bekapcsolásakor kigyullad az ECO 

(Öko) LED a gombok kezelőfelületén. Nyomja meg és tartsa lenyomva 
az ECO (Öko) gombot 8 másodpercig, amíg a megfelelő LED villogni 
kezd; ekkor már be lehet állítani a hűtőtér és a fagyasztótér kívánt 
hőmérsékletét. A legutóbbi felhasználói beavatkozás után két perccel a 
kijelző energiatakarékos módba lép. Az energiatakarékos módból való 
kilépéshez egyszerűen nyomja meg bármelyik gombot, vagy nyissa ki 
a hűtő ajtaját.

HOLIDAY (SZABADSÁG)
Aktiválja vagy inaktiválja a HOLIDAY (Szabadság) funkciót (a gombok 
kezelőfelületén kigyullad a HOLIDAY (Szabadság) LED), és a +12 °C, 
illetve -18 °C hőmérsékleti érték jelenik meg a hűtő, illetve a fagyasztó 
kijelzőjén. A legutóbbi felhasználói beavatkozás után két perccel a 
kijelző energiatakarékos módba lép (lásd az ECO (Öko) funkciót).

SUPER COOL (GYORSHŰTÉS)
Engedélyezheti és letilthatja a SUPER COOL (Gyorshűtés) funkciót 
(amely friss élelmiszerek és éppen elkészült ételek gyors hűtésére 
szolgál). A billentyűzeten és a hűtő kijelzőjén egyaránt kigyullad a 
SUPER COOL (Gyorshűtés) LED.

GOOD NIGHT (ÉJSZAKAI)
A Good Night (Éjszakai) funkció lehetővé teszi a zaj minimalizálását a 
megfelelő tárolási teljesítmény fenntartásával. A funkció indításakor 
a kijelző készenléti üzemmódba lép, és kigyullad a megfelelő Good 
Night (Éjszakai) ikon. A Good Night (Éjszakai) funkció automatikusan 
leállhat legfeljebb 6 órát követően, illetve ha a készülék megfelelő 
teljesítménye a bekapcsolt funkcióval számos különböző okból már 
nem biztosítható. A funkció leállításához nyomja meg ismét a gombot 
vagy kapcsolja ki a készüléket. Javasoljuk, hogy a funkciót az éjszakai 
órákban indítsa el, vagy minimalizálja a hűtő használatát a funkció 
automatikus leállításának megelőzése érdekében.



* Kizárólag adott típusok esetén

JEGESEDÉSMENTES HŰTŐTÉR
A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.
Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt 

jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van.

JEGESEDÉSMENTES FAGYASZTÓTÉR
A jegesedésmentes fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak a 
tárolóterületek körül, és megakadályozzák a jégképződést, így 
egyáltalán nincs szükség leolvasztásra. 

A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a készülék falához, a 
címkék olvashatók maradnak, és a tárolóterület is tiszta marad.

A 3 AZ 1-BEN ZÓNA REKESZE
Ez az új rekesz maximális rugalmasságot biztosít Önnek az élelmiszerek 
tökéletes tárolásához.
• húsok, halak és csemegeáruk tárolásához;
• meleg ételek és más friss élelmiszerek vagy maradékok hirtelen 

hűtéséhez 70 °C-ról 3 °C-ra;
• alacsony hőmérsékleten történő kiolvasztáshoz (ez megelőzi a 

mikroorganizmusok elszaporodását).

A 0 °C-os hőmérsékletet normál körülmények között is elérheti, ha a 
hűtőtér hőmérsékletét 4 °C-ra állítja.
A hűtőtér hőmérsékletének csökkentése egyúttal a SOKKOLÓ hűtőtér 
hőmérsékletét is csökkenti.

SOKKOLÓ HŰTŐRENDSZER (JEGESEDÉSMENTES)
A fagyvédelmi rendszer folyamatosan keringeti a hideg levegőt a 
hűtőtérben, hogy kivonja belőle a nedvességet, és így megakadályozza 
a jegesedést. A rendszer állandó szinten tartja a levegő páratartalmát, 
ily módon megőrzi az ételek eredeti minőségét, meggátolja, hogy 
az élelmiszerek egymáshoz tapadjanak, és feleslegessé teszi a 
hűtőszekrény leolvasztását. Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül 
a hűtőtér hátoldalán található szellőzők elé, mert ezek elzárják a 
levegő útját. Zárja be az üvegeket, és csomagolja be alaposan az 
élelmiszereket.

A HŰTŐ TELJES KAPACITÁSÁNAK KIHASZNÁLÁSA
• Csak hideg vagy szobahőmérsékletű ételeket tegyen a hűtőtérbe.
• Ne feledje, hogy a főtt ételek sem állnak el tovább, mint a nyers 

élelmiszerek.
• Ne tároljon folyadékokat nyitott edényben: ezek ugyanis 

párolognak, és megnövelik a hűtőtér páratartalmát, amely 
kicsapódik a falakon.

HŐMÉRSÉKLET JELZŐFÉNY*
A hűtő leghidegebb területének meghatározására szolgál.
1. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az OK felirat a jelzőfényen (lásd az 

ábrán).

2. Ha nem látható az „OK” jelzés, a hűtőtér hőmérséklete túl magas: 

A HŰTŐSZABÁLYZÓ gombbal állítsa magasabbra (hidegebbre) a 
fokozatot, majd várjon kb. 10 órát, amíg a hűtőtér eléri a megadott 
hőmérsékletet.

3. Ellenőrizze ismét a jelzőfényt: ha szükséges, ismételje meg az 
előző beállítási lépéseket. Ha nagyobb mennyiségű ételt tesz a 
hűtőbe, vagy gyakran kinyitja a hűtő ajtaját, előfordulhat, hogy 
a kijelzőn nem látható az „OK” felirat. Várjon legalább 10 órát, 
mielőtt a HŰTŐ BEKAPCSOLÁSA gombbal magasabb értéket 
állítana be.

ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ
A hűtőszekrénybe illesztett zöldség-gyümölcs fiók kifejezetten arra 
a célra készült, hogy frissen és ropogósan tartsa a gyümölcsöket és 
zöldségeket.

Nyissa ki a páratartalom-szabályzót (B állás), ha kevésbé párás 
környezetben szeretné tárolni az élelmiszert, vagy zárja be azt (A állás), 
ha párásabb környezetben szeretné tárolni az élelmiszereket, például a 
zöldségeket.



COOLSAVER*
Bizonyos gyümölcsök és zöldségek természetes érési folyamatuk során 
etilént termelnek. Más gyümölcsök és zöldségek igen érzékenyek 
lehetnek az etilén jelenlétére, attól függetlenül, hogy maguk is 
termelnek-e etilént vagy sem. A Coolsaver oly módon biztosítja a 
romlandó élelmiszerek hosszabb ideig és jobb minőségben való 
eltarthatóságát, hogy elvonja a gyümölcsök és zöldségek túl korai 
érését és megromlását okozó etiléngázt.
A magas relatív páratartalom a legtöbb romlandó élelmiszer számára 
előnyös, nem úgy a kicsapódó pára. A Coolsaver eltávolítja a felesleges 
kicsapódó párát, amely penészedést okozna vagy elősegítené bizonyos 
baktériumok elszaporodását.
A Coolsaver megakadályozza a szagok terjedését, és ideális állapotot 
biztosít a hűtőszekrény belsejében.
A Coolsaver egy 100%-ban természetes, szervetlen ásvány, amelynek 
hatásfoka hosszú éveken át változatlan marad. A hűtőszekrény 
mindennapi használata során a Coolsaver környezetében felgyűlő por 
és nedvesség miatt javasoljuk, hogy rendszeresen, minden 6 hónapban 
végezze el a Coolsaver karbantartását, hogy annak hatásfoka 
változatlan maradjon.

A karbantartás során a Coolsaver tasakot ki kell porszívózni, majd a 
tasakot ki kell tenni a napfényre nagyjából 6 órára vagy be kell tenni 80 
˚C-os sütőbe 1 órára.
A maximális hatásfok és a kiváló teljesítmény fenntartása érdekében 
por, olaj vagy más folyadék ne kerüljön a Coolsaverre. Az ilyen 
anyagokkal való érintkezés a Coolsaver ásványok hatásfokának 
romlását vagy teljes megszűnését eredményezheti, és azokat ki kell 
cserélni újakra.

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

Jelmagyarázat

MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, 
vaj, lekvár tárolásához ajánlott.
HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt tárolásához 
ajánlott.
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FIÓK

LEGHIDEGEBB ZÓNA
Felvágottak, desszertek tárolásához ajánlott.

NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK

MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek 
fagyasztásához.

Megjegyzés
A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a 
rekeszek valódi színét jelzik

* Kizárólag adott típusok esetén



HIBAELHÁRÍTÁS
Mi a teendő, ha... Lehetséges okok Megoldások

A készülék nem működik. Lehetséges, hogy a készülék elektromos 
tápellátásával van gond.

• Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű 
konnektorba van-e csatlakoztatva.

• Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi 
berendezéseit és biztosítékait

Víz található a 
leolvasztótálcában.

Ez meleg, párás időben normális 
jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.

• Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a 
víz kifolyjon.

A készülék ajtótömítéssel 
érintkező szélei érintéskor 
melegek.

Nem jelent meghibásodást. 
Meleg időben és a kompresszor 
működése esetén ez normális jelenség.

Nem működik a világítás. Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót.
Lehetséges, hogy a készülék 
bekapcsolt/készenléti állapotban van.

• Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi 
berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.

• Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű 
konnektorba van-e csatlakoztatva

• Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, 
hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet 
kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál 
lehet beszerezni.

Úgy tűnik, hogy a motor túl 
hosszan működik.

A motor működési ideje az alábbiaktól 
függ: az ajtónyitások száma, a tárolt 
élelmiszer mennyisége, a helyiség 
hőmérséklete, a hőmérséklet-
szabályozók beállítása.

• Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e 
beállítva.

• Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a 
készülékbe.

• Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.
• Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.

A készülék hőmérséklete túl 
magas.

Ennek különböző okai lehetnek (lásd a 
„Megoldások” oszlopot).

• Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl 
poros, szennyezett-e.

• Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.
• Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.
• Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor 

természetesen hosszabb ideig működik.
• Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb 

mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb 
ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.

Az ajtók nem nyílnak vagy 
záródnak megfelelően.

Ennek különböző okai lehetnek (lásd a 
„Megoldások” oszlopot).

• Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az 
ajtót.

• Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek 
a helyükön vannak-e.

• Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszok vagy ragadós 
anyag.

• Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.

19515727600

A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat 
letöltheti:
• a docs . whirlpool . eu honlapról
• a QR-kód segítségével
• Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a 

vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.


