
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. Vklop/izklop
2. Tipka Fast cool (hitro hlajenje)
3. Nastavitev temperature hladilnika
4. Prikaz temperature hladilnika
5. Opozorilo
6. Prikaz temperature zamrzovalnika
7. Nastavitev temperature zamrzovalnika
8. Fast Freeze (Hitro zamrzovanje)
9. ECO/ECOPlus
10. Good Night (nočni program)
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VKLOP/IZKLOP
Za vklop/izklop izdelka pritisnite gumb za vklop/izklop na zaslonu.

FUNKCIJA FAST COOL (HITREGA HLAJENJA)
Funkcijo hitrega hlajenja (hitro hlajenje tako svežih kot tudi pravkar 
pripravljenih živil) lahko vklopite ali izklopite s pritiskom gumba za 
hitro hlajenje. Ko je funkcija vklopljena, se prižge led-indikator za 
hitro hlajenje. Funkcija se samodejno izklopi po 12 urah. Lahko pa jo 
izklopite ročno s pritiskom na tipko za hitro hlajenje. 

NASTAVITEV TEMPERATURE HLADILNIKA
Uporablja se za spreminjanje nastavitve temperature hladilnika. 
Na zaslonu se prikaže potrditev izbrane temperature. Priporočena 
nastavitev za hladilni prostor je +4 °C. 

OPOZORILO
V napravi je bilo zaznano stanje, ki zahteva ukrepanje (glejte 
razpredelnico z opozorili).

PRIKAZ TEMPERATURE HLADILNIKA
Prikazuje nastavljeno temperaturo hladilnega prostora. 

PRIKAZ TEMPERATURE ZAMRZOVALNIKA
Prikazuje nastavljeno temperaturo zamrzovalnega prostora.

NASTAVITEV TEMPERATURE ZAMRZOVALNIKA
Uporablja se za spreminjanje nastavitve temperature zamrzovalnika. 
Na zaslonu se prikaže potrditev izbrane temperature. Priporočena 
nastavitev za zamrzovalni del je –18 °C.

FUNKCIJA FAST FREEZE (HITREGA ZAMRZOVANJA)
Ta funkcija je priporočljiva za zamrzovanje svežih živil. Sveža živila je 
treba zamrzniti čim prej, saj se tako bolje ohranijo in ne izgubijo svoje 
hranilne vrednosti. Ko želite zamrzniti sveža živila, pritisnite tipko za 
hitro zamrzovanje in vklopil se bo LED-indikator hitro zamrzovanje. Za 
zagotovitev najboljših pogojev zamrzovanja vam priporočamo, da tipko 
za hitro zamrzovanje pritisnete 24 ur pred dajanjem živil v zamrzovalni 

prostor. Za največjo zamrzovalno zmogljivost vam priporočamo, da 
uporabite spodnji predal. Funkcija hitro zamrzovanje se samodejno 
izklopi po 48 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko 
hitrega zamrzovanja.

ECO
S to funkcijo lahko zmanjšate porabo energije aparata. Funkcijo ECO 
vklopite ali izklopite s pritiskom na tipko ECO na zaslonu. Ko je funkcija 
ECO aktivna, je LED-luč za počitnice na zaslonu je prižgana. Na zaslonu 
se bosta prikazali temperaturi za hladilnik (+5 °C) in zamrzovalnik (–18 
°C). 
Opomba: S tipko ECO lahko vklopite funkcijo ECOPlus.

ECOPLUS
Ta funkcija se lahko uporabi za znižanje porabe energije, tako da 
upravljalno ploščo zatemni, ko je ne uporabljate. Za vklop funkcije 
ECOPlus za 8 sekund pridržite tipko ECO. Po 5 sekundah od vklopa 
funkcije se bodo vse izklopile vse številke in LED-luči, razen lučke ECO, ki 
utripa. Za vnovični vklop zaslona lahko pritisnete katero koli tipko in nato 
spremenite nastavitve. Zaslon se po 5 sekundah neuporabe vrnete v 
način ECOPlus. Za izklop funkcije ECOPlus pritisnite gumb za vklop/izklop 
ali katero koli drugo funkcijsko tipko.

GOOD NIGHT (NOČNI PROGRAM)
Funkcija Nočni program omogoča zmanjšanje vsakršnega hrupa in 
istočasno primerno skladiščenje hrane.
V tej funkciji kompresor deluje z najmanjšo možno hitrostjo. Ob zagonu 
funkcije prikazovalnik preklopi v stanje pripravljenosti; prižge se ikona 
Nočni program. Funkcija Nočni program se lahko samodejno izklopi po 
bodisi največ 6 urah bodisi po tem, ko zaradi različnih razlogov ni več 
možno zagotavljati delovanja naprave v funkciji VKLOP.
Če želite funkcijo izklopiti ročno, znova pritisnite gumb ali izklopite 
napravo. Priporočamo, da funkcijo vklopite v nočnih urah ali da 
zmanjšate uporabo hladilnika, s čimer preprečite, da bi se funkcija 
izklopila samodejno.

LED-LUČ
Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti F.



SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

*a) b)

* Število in vrsta predalov v vratih sta odvisna od modela

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

a) Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, 
mesa in rib

b) Primerno za shranjevanje mesa in rib.  
Predal je na voljo le pri določenih modelih

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.

Predal Fresh Box 0 °C*
Predal Fresh Box 0 °C (b) je idealen za shranjevanje mesa in 
rib. Nastavitev nižje/višje temperature hladilnika vpliva tudi na 
temperaturo v predalu Fresh Box 0 °C. Ne pozabite, da je ta predal 
mehanska funkcija, ki deluje stalno, zato je ne morete izklopiti.

Humidity Control (Nadzor vlage)*
Obrnite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila (npr. sadje) 
shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga izklopite (položaj A), če želite 
živila (npr. zelenjavo) shraniti v bolj vlažnem okolju.

A

B

Zložljiva polica*
To polico lahko uporabljate na tri načine: 
1. Polna globina za uporabo celotne površine.

2. Polovična globina za uporabo zadnjega dela police, pri čemer 
pridobite prostor za višje izdelke (kot so steklenice in vrči) na polici 
spodaj. Za nastavitev police na polovično globino, rahlo dvignite 
prednji del in ga potisnite noter.

3. Dvignjena, če potrebujete prostor za višje ali večje izdelke na polici 
spodaj. Če želite polico dvigniti, jo morate najprej postaviti na 
polovično globino. Polico znova spustite, ko jo želite uporabljati 
pri polovični ali polni globini.

* Na voljo le pri določenih modelih

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.

6th SENSE
Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalne pogoje za shranjevanje 
živil. Funkcija 6th Sense se samodejno vključi, ko:
• v hladilnik naložite večjo količino hrane

• so vrata hladilnika dalj časa odprta
• pride do daljšega izpada električne energije, zaradi katerega 

se notranja temperatura aparata dvigne na vrednosti, ki ne 
zagotavljajo varnega shranjevanja hrane.



ZAMRZOVALNI PROSTOR
Hladilniki s sistemom Total No Frost omogočajo kroženje hladnega 
zraka v predelih za shranjevanje in preprečujejo nastanek ledu, kar 
pomeni, da odtaljevanje ni več potrebno.
Zamrznjena živila se ne lepijo na površine notranjosti aparata, napisi na 
embalaži ostanejo berljivi in prostor za shranjevanje tako ostane čist in 
urejen.
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.

PRIBOR*
POSODA ZA JAJCA POSODA ZA LEDENE KOCKE POLICA ZA ODLAGANJE 

STEKLENIC
ZLOŽLJIVA POLICA

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 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 pripravljenosti.

• 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.

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.
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* Na voljo le pri določenih modelih

TABELA OPOZORIL

Vrsta opozorila Signal Vzrok Rešitev

Opozorilo za odprta vrata. Vključi se zvočno opozorilo.
Ikona opozorila na zaslonu utripa 
hitro, lučka v notranjosti pa počasi.

Vrata hladilnika so bila odprta več 
kot dve minuti.

Zvonjenje preneha, ko zaprete 
vrata.

Opozorilo o temperaturi. Vključi se zvočno opozorilo.
Ikona opozorila na zaslonu utripa 
hitro. Namesto temperature 
zamrzovalnega prostora se prikaže 
„A1“.

Vrata se ne zapirajo pravilno ali 
pa so poškodovana tesnila. Vrata 
odpirate prepogosto. Hladilnik ali 
zamrzovalnik ste preveč napolnili.
Temperatura v notranjosti 
zamrzovalnika je previsoka.
Temperatura v zamrzovalniku bo 
ostala okoli 0 °C, tako da hrana 
ne bo znova zamrznila in jo boste 
lahko pojedli v naslednjih 24 urah 
ali pa jo znova zamrznili, potem ko 
jo skuhate.

Za izklop zvonjenja odprite in 
zaprite vrata aparata ali enkrat 
pritisnite tipki + in – za prilagoditev 
temperature zamrzovalnika.
Če tipki znova pritisnete, izklopite 
prikazano ikono opozorila in 
na zaslonu lahko nastavite 
temperaturo zamrzovalnika.

Opozorilo o temperaturi. Vključi se zvočno opozorilo.
Ikona opozorila na zaslonu utripa 
hitro. Namesto temperature 
zamrzovalnega prostora se prikaže 
„A2“.

Vrata se ne zapirajo pravilno ali 
pa so poškodovana tesnila. Vrata 
odpirate prepogosto. Hladilnik ali 
zamrzovalnik ste preveč napolnili.
Temperatura v notranjosti 
zamrzovalnika je nevarno visoka: 
hrane iz zamrzovalnika ne smemo 
uživati.

Za izklop zvonjenja odprite in 
zaprite vrata aparata ali enkrat 
pritisnite tipki + in – za prilagoditev 
temperature zamrzovalnika.
Če tipki znova pritisnete, izklopite 
prikazano ikono opozorila in 
na zaslonu lahko nastavite 
temperaturo zamrzovalnika.

Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o 
izdelkih so na voljo:
• z obiskom naših spletnih strani docs . whirlpool . eu in parts - selfservice . whirlpool . com
• 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.


