
SLKratka navodila

* Na voljo le pri določenih modelih

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. Ko ga priključite, začne delovati samodejno. 
Optimalne nastavitve temperature so tovarniško nastavljene.

Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, da aparat doseže temperaturo, 
primerno za shranjevanje živil.

UPRAVLJALNA PLOŠČA
1.  LED-diode (za prikaz trenutne vrednosti temperature ali funkcije 

hitrega hlajenja)
2.  Tipka za hitro hlajenje/tipka za temperaturo

NASTAVITEV TEMPERATURE
Pritisnite tipko za temperaturo na upravljalni plošči, da tako nastavite 
temperaturo: od najtoplejše prek srednje in vse do najhladnejše 
stopnje. S pritiskom na tipko za temperaturo se bo nastavitev 
temperature periodično spreminjala. Aparat je ob prvi priključitvi 
nastavljen na srednjo temperaturo (tovarniška nastavitev). Spodnja 
tabela prikazuje nastavitvene vrednosti temperature:

IZKLOP VKLOP

Visoka temp.

Srednje visoka temp.

Srednja temp.

Srednje nizka temp.

Nizka temp.

Super cooling

Priporočena nastavitev:
• Hladilni prostor: +4 °C ali MED
• Zamrzovalni prostor: –18 °C ali –20 °C
Opomba: prikazane nastavitvene vrednosti ustrezajo povprečni 
temperaturi v celotnem hladilniku.

HITRO HLAJENJE
Uporabo funkcije hitrega hlajenja priporočamo, kadar v hladilni prostor 
naložite večjo količino živil, saj s to funkcijo povečate njegovo hladilno 
zmogljivost.
Če želite vključiti funkcijo hitrega hlajenja, držite tipko za temperaturo 
na upravljalni plošči tri sekunde, dokler vse tri LED-diode ne svetijo.
Funkcija se po 24 urah samodejno izklopi, aparat pa ponovno deluje s 
prej nastavljenimi vrednostmi.

Funkcijo lahko izklopite tudi ročno tako, da tipko za temperaturo na 
upravljalni plošči držite tri sekunde.
Opomba: Funkcijo hitrega ohlajanja vklopite tudi, ko postavljate svežo 
hrano v zamrzovalnik, da povečate zamrzovalno zmogljivost.

LED-LUČ
Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G.
Če LED-osvetlitev ne deluje, se obrnite na servis, da jo zamenjajo.
Pomembno: luč v hladilniku se prižge, ko so vrata hladilnika odprta. Če 
so vrata odprta več kot 8 minute, bo luč samodejno ugasnila.



SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

Legenda

PREDEL ZMERNE TEMPERATURE
Za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, 
omak, kumaric, masla in marmelade

HLADILNI PREDEL
Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, 
delikatesnih izdelkov in jogurtov

NAJHLADNEJŠE OBMOČJE
Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, 
mesa in rib

PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO

PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU
(en predal v modelih, nižjih od 1,7 m)

PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU
(najhladnejši predel)
Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

HLADILNI PROSTOR
Odmrzovanje hladilnega prostora je popolnoma samodejno. Vodne 
kapljice na zadnji steni notranjosti hladilnega prostora kažejo, da je 
samodejno odmrzovanje v teku.
Vodo, ki nastane med odmrzovanjem, bo sistem samodejno odplaknil 
v odtok. Nabrala se bo v posodi, iz katere bo izhlapela.

Ventilator*
Ventilator porazdeli temperaturo v hladilniku, kar omogoča boljše 
ohranjanje živil. Ventilator je privzeto izklopljen. Da ventilator vključite, 
pritisnite tipko za ventilator. Ne pozabite, da četudi je ventilator 
vklopljen, ta ne bo neprekinjeno deloval. Ventilator se vklaplja/izklaplja 
glede na temperaturo in/ali vlago v hladilniku.
Zato je povsem običajno, da ventilator ne deluje, četudi je vklopljen. 
Aparate z ventilatorjem je mogoče opremiti tudi s protibakterijskim 
filtrom. Za nakup tega filtra obiščite naše spletno mesto ali stopite v 
stik s servisno službo.

ZAMRZOVALNI PROSTOR
Zamrzovalni prostor omogoča shranjevanje zamrznjenih živil 
in zamrzovanje svežih živil. Količina svežih živil, ki jih je mogoče 
zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici. Sveža 
živila razporedite v predel zamrzovalnega prostora za zamrzovanje 
in pustite dovolj prostora za pretok zraka. Sveža živila naj ne bodo v 
neposrednem stiku z zamrznjenimi živili. Košare, pokrove, predale, 
police itd. lahko obremenite le do določene mere. Ko jih napolnite, se 
prepričajte, da jih lahko z lahkoto zaprete. Zamrzovalni predal/prostor 
je prikazan na zgornji sliki. Za hitrejše zamrzovanje in več prostora za 
shranjevanje lahko zamrzovalni prostor uporabljate brez predalov, 
hrano pa lahko odložite neposredno na dno prostora. Da bi se izognili 
živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja 
v spletnem uporabniškem priročniku.

Ledene kocke
V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v 
zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu ne uporabite ostrih ali 
koničastih predmetov.

Odmrzovanje zamrzovalnega prostora
Zamrzovalni prostor je treba odmrzniti enkrat ali dvakrat na leto oz. ko 
se v njem nabere večja količina ledu (debelina 3 mm). Nastanek ledu je 
običajen pojav.
Količina in hitrost nastajanja ledu sta odvisni od pogojev mesta 
postavitve in pogostosti odpiranja vrat. Če želite odtaliti enoto, 
izklopite aparat in iz njega vzemite vso hrano. Vrata pustite odprta, da 
omogočite taljenje ledu.
Da bi preprečili izhajanje vode med postopkom odtajanja, 
priporočamo, da postavite vpojno krpo na dno zamrzovalnega 
prostora in jo pogosto ožemate.
Očistite notranjost zamrzovalnega prostora. Skrbno ga izperite in 
osušite. Ponovno vklopite aparat in vanj vstavite živila. 

* Na voljo le pri določenih modelih



SL
PRIBOR*
POSODA ZA JAJCA HUMIDITY CONTROL(Nadzor vlage) POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC

A

B

POSODA ZA LEDENE KOCKE PRIBOR STOP FROST ZLOŽLJIVA POLICA

PRIBOR STOP FROST*
Pribor za preprečevanje nabiranja ledu STOP FROST je zasnovan za 
zbiranje ledu, ki nastane v zamrzovalnem prostoru. Tako je led lažje 
odstraniti in počistiti, s čimer se čas odmrzovanja zamrzovalnega 
prostora občutno skrajša.
Postopek čiščenja pripomočka za preprosto odstranjevanje ledu(Stop 
frost) najdete v uporabniškem priročniku na našem spletnem mestu.

ZLOŽLJIVA POLICA *
Sistem vodil omogoča, da sprednji del police zložite pod zadnjega ter 
tako zagotovite dodaten prostor za shranjevanje visokih steklenic ali 
vrčev.

HUMIDITY CONTROL *(Nadzor vlage)
Odprite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila (npr. sadje) 
shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga zaprite (položaj A), če želite živila 
(npr. zelenjavo) shraniti v bolj vlažnem okolju.

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 in porabijo manj energije kot navadne žarnice.

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

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ... Možni vzroki Rešitve

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

• Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno 
napetostjo.

• Preverite zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v 
gospodinjstvu

V posodi za odmrzovanje se 
je nabrala voda.

To je običajno v vročih in vlažnih 
vremenskih pogojih. Posoda se lahko z 
vodo napolni do polovice.

• Aparat mora biti poravnan, da se voda ne izlije.

Robovi ohišja, ki so v stiku s 
tesnili na vratih, so topli na 
dotik. 

To ni nujno napaka. To je običajno v 
vročih vremenskih pogojih in v času 
delovanja kompresorja.

Luč ne deluje. Morda je treba zamenjati žarnico.
Aparat je lahko v stanju On/ Stand-by.

• Preverite, ali zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v 
gospodinjstvu pravilno delujejo.

• Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno 
napetostjo

• Če LED-luči pregorijo, se obrnite na servisno službo, da jih 
zamenja z istim tipom luči, ki jih ponuja samo servisna služba ali 
pooblaščeni prodajalec.

Motor prekomerno deluje. Čas delovanja motorja je odvisen od: 
pogostosti odpiranja vrat, količine 
shranjenih živil, temperature prostora, 
temperaturnih nastavitev.

• Preverite, ali so upravljalni elementi aparata pravilno nastavljeni.
• Preverite, ali je v aparatu večja količina hrane.
• Preverite, ali se vrata prepogosto odpirajo.
• Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.

Temperatura aparata je 
previsoka.

Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“). • Preverite, ali je kondenzator (na zadnji strani aparata) zaprašen.
• Vrata morajo biti pravilno zaprta.
• Preverite, ali so tesnila vrat pravilno nameščena.
• Če je zunaj vroče ali če je prostor namestitve aparata topel, bo 

motor deloval dlje časa.
• Če so bila vrata aparata odprta dlje časa ali če je v aparatu večja 

količina hrane, bo motor deloval dlje, da se notranjost aparata 
ohladi.

* Na voljo le pri določenih modelih
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Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:
• Obiščite našo spletno stran docs . whirlpool . eu
• z uporabo QR Code
• 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.

Kaj storiti v primeru ... Možni vzroki Rešitve

Vrata se ne odprejo ali 
zaprejo pravilno. 

Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“). • Preverite, ali živila blokirajo vrata.
• Preverite, ali so notranji deli in samodejni ledomat nameščeni na 

pravem mestu.
• Preverite, ali so tesnila vrat umazana ali lepljiva.
• Preverite, ali je aparat uravnan.

TABELA OPOZORIL

Vrsta opozorila Signal Vzrok Rešitev

Opozorilo za odprta vrata Luč v hladilniku utripa. Vrata so bila odprta več kot 5 
minut.

Zaprite vrata.

Opozorilo za odprta vrata. Luč v hladilniku je IZKLJUČENA. Vrata so bila odprta več kot 8 
minut.

Zaprite vrata.

Napaka Napaka v izdelku. Napaka v izdelku. Obrnite se na našo servisno 
službo.

* Na voljo le pri določenih modelih


