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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.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ
Зачекайте принаймні дві години після установлення, перш ніж 
підключити прилад до електромережі. Якщо підключити прилад 
до електромережі, він автоматично розпочне роботу. Стандартно 
встановлено температуру, яка якнайкраще підходить для 
зберігання продуктів.

Увімкнувши прилад, зачекайте 4-6 годин, щоб температура досягла 
значення, достатнього для зберігання стандартної кількості 
продуктів. Вмонтуйте у вентилятор антибактеріальний фільтр 
для усунення неприємних запахів, як це показано на упаковці 
фільтру (за наявності). Якщо лунає звуковий сигнал, це означає, що 
активовано сигнал попередження про температуру: натисніть на 
кнопку, щоб вимкнути звукові сигнали.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

6. 5. 4.

1. 2. 3. 1. Увімкн/Очікування
2. Відображення температури
3. Блокування кнопок
4. Вимкнення звукового сигналу
5. Температура приладу
6. Функція «Vacation» Vacation (режим 

роботи приладу під час вашої відпустки)

 УВІМК./ОЧІКУВАННЯ
Щоб увімкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку  

протягом 3 секунд. Коли прилад перебуває в режимі очікування, 
на дисплеї відображається символ та світло в холодильному 
відділенні не вмикається.
Щоб скасувати режим очікування, натисніть цю кнопку і відразу 
відпустіть її.
Примітка: активація цієї функції не впливає на стан підключення 
приладу до джерела живлення.

ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
На дисплеї відображається температура холодильного відділення 
(від 2°C до 7°C).
Щоб уникнути утворення харчових відходів, див. рекомендовані 
налаштування і терміни зберігання, наведені в онлайн-керівництві 
з експлуатації.

 БЛОКУВАННЯ КНОПОК
Блокування кнопок можна активувати/деактивувати, 

утримуючи натиснутою кнопку  протягом 3 секунд до появи 
підтверджуючого звуку (значок одразу ж загоряється і через кілька 
секунд зникає). При натисканні будь-якої кнопки, коли блокування 
кнопок буде активоване, пролунає звуковий сигнал і засвітиться 
піктограма .

 ВИМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ
Щоб вимкнути звуковий сигнал, коротко натисніть кнопку .

 ТЕМПЕРАТУРА ПРИЛАДУ
Температуру можна налаштувати за допомогою кнопки °C.

Функція швидкого заморожування/охолодження (Швидке 
охолодження) 
Для того, щоб швидко охолодити холодильне відділення, або 
за шість годин до того, як розміщувати велику кількість їжі в 
морозильному відділенні (якщо є), увімкніть функцію "Швидке 
охолодження", натиснувши кнопку  на 3 секунди.
Коли функція увімкнеться, засвітиться значок. Через 6 годин 
функція вимкнеться автоматично. Щоб вимкнути її вручну, 
повторно натисніть кнопку та утримуйте її  протягом 3 секунд.
Примітка: розміщуйте не заморожені продукти таким чином, щоб вони 
не торкались вже заморожених.
Рекомендоване налаштування: - 18°C

 «РЕЖИМ "VACATION"» (РЕЖИМ РОБОТИ ПРИЛАДУ ПІД 
ЧАС ВАШОЇ ВІДПУСТКИ)
Цю функцію можна використовувати у випадку тривалої 

відсутності вдома.
Натискайте кнопку “Відпустка”  протягом 3 секунд, 
щоб увімкнути функцію n. На дисплеї з'явиться температура 
холодильної камери (12°C) і загориться значок . Увімкнувши 
цю функцію, витягніть продукти з холодильного відділення та 
зачиніть усі дверцята - у холодильному відділенні зберігатиметься 
достатньо низька температура, щоб уникнути утворення 
неприємних запахів.
Для вимкнення функції коротко натисніть кнопку або задійте 
кнопку °C .

* Доступно лише на деяких моделях



* Доступно лише на деяких моделях

ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

**

c

** Для моделей 
з «ЗОНОЮ 0°» 
ВІДДІЛЕННЯ 
«найхолодніша 
зона» виділене 
в умовних 
позначках

*

Умовні позначки

ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, 
консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення

ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ
Рекомендується для зберігання сиру, молока, 
продуктів щоденного споживання, делікатесів, 
йогурту

НАЙХОЛОДНІША ЗОНА
Рекомендується для зберігання нарізки, десертів, 
риби і м’яса

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Відділення «0° Zone (Зона 0°)»*
Відділення “0° ЗОНА” спеціально розроблене для підтримання 
низької температури і відповідної вологості, які забезпечать більш 
тривале зберігання свіжих продуктів (наприклад, м'яса, риби, 
фруктів і зимових овочів).

Технологія контролю вологості в поєднанні з технологією Active0 
забезпечують найкращі умови зберігання продуктів, якщо вони не 
повністю упаковані.

Увімкнення та вимкнення відділення
Температура всередині ввімкнутого відділення становить 
приблизно 0°. Щоб увімкнути відділення, натисніть і утримуйте 
кнопку (1) протягом більш ніж однієї секунди, поки не засвітиться 
символ (2). Підсвічений символ (2) вказуватиме на те, що відділення 
працює. Щоб вимкнути відділення, знову натисніть кнопку (1) й 
утримуйте її протягом приблизно однієї секунди. Температура 
всередині залежатиме від загальної температури холодильника.
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Для правильної роботи відділення «ЗОНА 0°» необхідно 
забезпечити такі умови:
• прилад увімкнений;
• температуру в холодильнику встановлено в діапазоні від +2 °C 

до +6 °C;
• відділення «ЗОНА 0°» увімкнено
• не вибрано режим «Vacation» (Відпустка) або режим очікування
Примітка:
 - якщо символ не світиться, коли відділення увімкнене, перевірте 

правильність встановлення контейнера; якщо проблему не 
усунено, зверніться до Авторизованого центру технічного 
обслуговування клієнтів;

 - коли в прилад вставлено відділення «0° ZONE», можна почути 
слабкий шум, який є нормальним шумом роботи приладу;

Важливо: якщо на верхню полицю відділення «ЗОНА 0°» потрібно 
покласти продукти або контейнери невеликого розміру, будьте 
обережними, оскільки вони можуть провалитися в отвір між 
полицею та задньою стінкою холодильного відділення.

Знімання відділення “0° зона“
Виконайте наведені нижче дії.
1. Щоб полегшити процес витягування відділення, 

рекомендується звільнити (або за можливості зняти) нижні 
полиці, розташовані на дверцятах.

2. Витягніть відділення, повернувши його вгору.
3. Витягніть білу пластмасову полицю, розташовану під 

відділенням.
Примітка: верхню полицю та бічні опори вилучити неможливо.
Щоб знову використовувати відділення “0° ЗОНА“, обережно 
перемістіть білу пластикову полицю під відсіком, перш ніж 
вставляти ящик і вмикати функцію.

Щоб збільшити об'єм холодильника і знизити споживання енергії, 
рекомендується зняти відділення “0° ЗОНА“.
Час від часу очищайте внутрішні стінки відділення та його 
компоненти, використовуючи м’яку тканину та теплу воду з 
розчиненим у ній нейтральним миючим засобом. Пам’ятайте, що 
білу пластикову полицю, розташовану під контейнером, не можна 
повністю занурювати у воду. Не застосовуйте абразивні миючі 
засоби.
Перш ніж очищувати відділення (зокрема його зовнішню 
частину), необхідно витягнути контейнер, щоб від’єднати 
прилад від джерела електропостачання.

Вентилятор*
За замовчанням вентилятор УВІМКНЕНО.
Щоб увімкнути або вимкнути вентилятор, одночасно натискайте 
кнопки  та  і утримуйте їх протягом 3 секунд.
Якщо світиться символ , то це означає, що функцію та 
вентилятора та ProFresh увімкнено. Якщо температура 
навколишнього середовища перевищує 27°C або на скляних 

полицях з’явилися краплі води, потрібно обов’язково увімкнути 
вентилятор для забезпечення оптимальних умов зберігання 
продуктів. Вимикання вентилятора дозволяє оптимізувати 
споживання енергії. 

Примітка: Після припинення подачі електроенергії або у випадку 
вимкнення приладу вентилятор вмикається автоматично.



Антибактеріальний фільтр*
Витягніть його з коробки, розташованої в контейнері для фруктів 
і овочів, і вставте в кришку вентилятора. Процедуру заміни 
наведено в документації, що постачається в комплекті з фільтром.
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 
«Швидке заморожування»/«Швидке охолодження»*, 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 НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ*, 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. В системі освітлення всередині холодильної камери 
використовуються світлодіодні лампи, які забезпечують краще 
освітлення, ніж при використанні традиційних лампочок, а також 
вони значно знижують споживання енергії.

Дверцята і кришки холодильного приладу необхідно знімати 
перед утилізацією на звалищі, щоб діти або тварини випадково не 
застрягли всередині. 

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Що робити, якщо… Можливі причини Рішення

Панель керування 
вимкнуто, прилад не 
працює.

Можливо, прилад працює в режимі 
очікування.
Можливо, виникли проблеми з 
електропостачанням приладу.

Увімкніть прилад, натиснувши кнопку On/Stand-by (увімкнення/
очікування). Перевірте, чи:
• не відбувся збій в мережі електропостачання;
• вилка вставлена в розетку належним чином, а двополюсний 

перемикач (за наявності) розташовано правильно (тобто 
забезпечено електроживлення приладу);

• працюють належним чином захисні пристрої електричної 
системи будинку;

• не пошкоджено шнур живлення.

Не працює освітлення 
всередині приладу.

Можливо необхідно замінити лампу. У випадку використання моделей зі світлодіодними індикаторами 
зверніться до Авторизованого центру технічного обслуговування 
клієнтів.

Можливо, прилад працює в режимі 
очікування.

Увімкніть прилад, натиснувши кнопку On/Stand-by (увімкнення/
очікування).

* Доступно лише на деяких моделях



Що робити, якщо… Можливі причини Рішення

Температура у відділеннях 
не достатньо низька.

Причин несправності може бути 
кілька (див. розділ «Рішення»).

Перевірте, чи:
• закриті належним чином дверцята;
• не встановлено прилад поблизу джерела тепла;
• встановлено належну температуру;
• забезпечено циркуляцію повітря через вентиляційні отвори 

приладу.

На дні холодильного 
відділення наявна вода.

Забився отвір для зливання талої 
води.

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

Передній край пристрою 
поблизу ущільнювача 
дверцят нагрівається.

Це не є несправністю. Це запобігає 
утворенню конденсату.

Непотрібно нічого змінювати та виправляти.

Блимає червоний символ 
 і звуковий сигнал 

активовано

Попередження про відкриті 
дверцята
Сигналізація вмикається, якщо 
дверцята холодильного та/
або морозильного відділення 
залишаються відкритими протягом 
тривалого періоду часу.

Щоб вимкнути звуковий сигнал, зачиніть відкриті дверцята.

Блимає червоний значок 
 , лунає звуковий сигнал 

та з'являється значок .

Сигнал про перебій в 
електромережі
Сигнал вмикається у випадку 
тривалого перебою в електромережі, 
який спричинив підвищення 
температури в морозильному 
відділенні.
Примітка: Доки лунатиме сигнал 
про перебій в електромережі, ви не 
зможете установити для приладу іншу 
температуру.

Перш ніж вимкнути звуковий сигнал, рекомендовано звернути 
увагу на температуру, відображену на дисплеї. Наведене тут 
значення відповідає найвищій температурі, якої було досягнуто в 
морозильному відділенні у період відсутності електропостачання. 
Щоб вимкнути звуковий сигнал, натисніть кнопку «Вимкнути 
звуковий сигнал».
Після натискання кнопки на дисплеї знову відобразиться 
встановлена температура. Якщо в морозильному відділенні ще не 
досягнуто температури, яка оптимально підходить для зберігання 
продуктів, може ввімкнутися відповідний сигнал (див. відомості 
про температурний сигнал морозильного відділення). Перш ніж 
вживати продукти в їжу, перевірте їхній стан.

Світиться червоний значок 
 (не блимає), лунає 

звуковий сигнал та блимає 
температурний дисплей 
морозильного відділення.

Температурний сигнал 
морозильного відділення
Температурний сигнал морозильного 
відділення вказує на те, що 
оптимальної температури не 
досягнуто. Це може статися під час 
першого використання приладу, 
після його розморожування та/або 
очищення, за умови заморожування 
великої кількості продуктів або у 
випадку погано зачинених дверцят.

Щоб вимкнути звуковий сигнал, коротко натисніть кнопку 
«Вимкнути звуковий сигнал» (температурний дисплей перестане 
блимати). Після досягнення оптимальних температурних умов 
червона позначка вимкнеться автоматично. Якщо температурний 
сигнал морозильного відділення не вимикається, зверніться до 
Авторизованого центру технічного обслуговування клієнтів.

Світиться червоний 
символ  , лунає 
звуковий сигнал, а на 
дисплеї блимає літера «F».

Сигнал про неналежне 
функціонування
Сигнал указує на несправність 
технічного компонента.

Зверніться до Авторизованого центру технічного обслуговування 
клієнтів. Щоб вимкнути звуковий сигнал, натисніть кнопку 
«Вимкнути звуковий сигнал».
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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-код
• 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-код, зазначений на ярлику з маркуванням 
енергоефективності. На ярлику також вказаний ідентифікатор моделі для пошуку інформації на порталі 
https://eprel.ec.europa.eu.

* Доступно лише на деяких моделях

Примітка: Якщо на паспортній табличці є декларація охолоджувача (див. малюнок), то декларація дійсна тільки за стандартом EN 62552: 2013, 
чинним до 28 лютого 2021 року.


