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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.
Підключіть прилад до електромережі і поверніть ручку термостата, 
щоб увімкнути пристрій.

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).

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1. Довідка щодо керування термостатом
2. Температура в морозильному та 

холодильному відділеннях
3. Світлодіодна лампа

1.

2.

3.

ЗАМОРОЖУВАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ
Помістіть свіжий продукт, який потрібно заморозити, на решітку 
у морозильному відділенні таким чином, щоб він не торкався вже 
заморожених продуктів.
Кількість свіжих продуктів, які можна заморозити протягом 
24 годин, указано на табличці з паспортними даними.
Щоб заморозити свіжі продукти, поставте решітку морозильного 
відділення у верхнє положення.

ТЕМПЕРАТУРА В МОРОЗИЛЬНОМУ ТА ХОЛОДИЛЬНОМУ 
ВІДДІЛЕННЯХ
Цей холодильник/морозильник вмикається за допомогою 
термостата, розташованого всередині холодильного відділення.
Температура в обох відділеннях регулюється шляхом повертання 
ручки термостата.
Термостат встановлено у положення 1/2 : мінімальне 
охолодження
Термостат встановлено у положення 3-5 : середнє охолодження
Термостат встановлено у положення 6/7 : максимальне 
охолодження
Термостат встановлено у положення •: без охолодження, 
освітлення вимкнено
При встановленні ручки термостата у положення • прилад буде 
повністю вимкнено.
Рекомендоване налаштування:
- Холодильне відділення: СЕРЕДНЯ
Щоб уникнути утворення харчових відходів, див. рекомендовані 
налаштування і терміни зберігання, наведені в онлайн-керівництві 
з експлуатації.

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

Умовні позначки

НАЙХОЛОДНІША ЗОНА

НАЙМЕНШ ХОЛОДНА ЗОНА



ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
Система освітлення (залежно від моделі)

Цей виріб містить елемент освітлення 
класу енергоефективності G

Цей виріб містить 4 бокових елементи 
освітлення класу енергоефективності F

Цей виріб містить елемент освітлення 
класу енергоефективності G

Цей виріб містить 4 бокових елементи 
освітлення класу енергоефективності 
F та верхній елемент освітлення класу 
енергоефективності G

Цей виріб містить верхній елемент 
освітлення класу енергоефективності G

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Заморожування свіжих продуктів
1. За чотири години до початку процесу розмороження, перш ніж 

витягати продукти з морозильного відділення, рекомендується 
встановити нижчу температуру або увімкнути функцію «Fast 
Freeze/Fast Cool»*, щоб якнайдовше зберегти продукти під час 
циклу розморожування.

2. Щоб розморозити прилад, відключіть його від електромережі 
та витягніть контейнери. Залиште дверцята відчиненими, 
щоб іній танув. Щоб запобігти розтіканню води під час 
розмороження, на дно морозильного відділення рекомендовано 
покласти абсорбуючу тканину та регулярно віджимати її. 

3. Обережно очистіть внутрішні стінки морозильного відділення 
та насухо витріть їх. 

4. Знову ввімкніть прилад і покладіть у нього продукти. Щоб 
видалити іній з приладдя для STOP FROST*, виконайте процедуру 
очищення, наведену нижче.

Кубики льоду*
Заповніть лоток для льоду на дві третини водою і поставте його 
до морозильного відділення. У жодному разі не використовуйте 
гострі предмети, щоб вилучити лід.
Кількість свіжих продуктів, які можна заморозити за певний період 
часу, зазначено на табличці з технічними характеристиками.
Межі завантаження залежать від кошиків, тримачів, ящиків, полиць 
тощо. Переконайтеся, що ці елементи після завантаження можуть 
легко закриватися.

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ящики, кошики та полиці повинні залишатися у поточному 
положенні, якщо в цьому короткому посібнику не зазначено 
інше. Систему освітлення холодильного відділення оснащено 
світлодіодними елементами освітлення, які забезпечують 
яскравіше світло, використовуючи при цьому менше електроенергії.

Двері і кришки холодильного приладу перед утилізацією на полігоні 
необхідно зняти щоб уникнути потрапляння всередину дітей або 
тварин.
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З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про продукт можна 
ознайомитися за адресою:
• Відвідайте наш веб-сайт docs . whirlpool . eu
• Використайте QR Code
• 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-Code, зазначений на ярлику з маркуванням 
енергоефективності. На ярлику також вказаний ідентифікатор моделі для пошуку інформації на порталі 
https://eprel.ec.europa.eu.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Що робити, якщо... Можливі причини Рішення

Прилад не працює. Можливо, виникли проблеми з 
електропостачанням приладу.

Переконайтеся, що:
• електроживлення не відключено;
• штепсельна вилка вставлена в розетку електроживлення 

належним чином, а двополюсний вимикач (за наявності) 
знаходиться у правильному положенні ("ON");

• захисні пристрої побутової електричної системи функціонують 
належним чином;

• шнур живлення не пошкоджено;
• ручка термостата не знаходиться у положенні "•".

Не працює освітлення 
всередині приладу.

Можливо, потрібно замінити лампу. Якщо виникла потреба виконати заміну, від'єднайте прилад від 
електромережі і зверніться до Центру технічного обслуговування 
клієнтів.

Температура всередині 
відділень недостатньо 
низька.

Причини можуть бути різними (див. 
стовпець «Рішення»).

Перевірте, чи:
• закриті дверцята належним чином;
• не встановлено прилад поблизу джерела тепла;
• встановлено належну температуру;
•  ніщо не перешкоджає циркуляції повітря крізь вентиляційні 

сітки в нижній частині пристрою.

На дні холодильного 
відділення наявна вода.

Забився отвір для зливання талої 
води.

Очистіть отвір для стікання талої води (див. розділ «Чищення та 
обслуговування»).

Надмірний шар інію в 
морозильному відділенні.

Дверцята морозильного відділення 
зачинено неналежним чином.

• Переконайтеся, що ніщо не перешкоджає належному 
закриттю дверцят.

• Розморозьте морозильне відділення.
• Переконайтеся, що пристрій правильно встановлено.

Нагрівається передній 
край пристрою, 
ізольований 
ущільнювачем дверцят.

Це не проблема. Це запобігає 
утворенню конденсату.

Жодні дії з цього приводу не потрібні.

Температура в 
холодильному відділенні 
занадто низька.

• Встановлено занадто низьку 
температуру.

• Можливо, до морозильного 
відділення завантажили велику 
кількість свіжих продуктів.

• Спробуйте встановити нижчу температуру.
•  Якщо до морозильного відділення поклали свіжі продукти, 

зачекайте, доки буде завершено заморожування.
•  Вимкніть вентилятор (за наявності), який описано в пункті 

«ВЕНТИЛЯТОР».


