
SLKratka navodila

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 aparat priključite na električno omrežje, se 
samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so 
tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna 
za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje 
vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če 
je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo 
opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite 
tipko.

UPRAVLJALNA PLOŠČA
1. Prikaz temperature hladilnika
2. Indikator Fast Cool (hitro hlajenje)
3. Opozorilna lučka za natančen nadzor
4. Prikaz temperature zamrzovalnika
5. Indikator Fast Freeze (hitro zamrzovanje)
6. Indikator za odprta vrata
7. Indikator za izpad električne energije
8. Indikator načina Party (zabava)
9. Indikator načina Vacation (odsotnost)
10. Tipka Način delovanja
11. Tipka za zaustavitev opozorila
12. Temperatura zamrzovalnika/tipka Fast 

Freeze (hitro zamrzovanje) (3 s)
13. Tipka za stanje pripravljenosti (3 s)
14. Temperatura hladilnika/tipka Fast Cool 

(hitro hlajenje) (3 s)
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  TEMPERATURA V HLADILNEM PROSTORU
S tipko (14) lahko temperaturo spremenite.

Priporočena nastavitev: +4 °C
FAST COOL (HITRO HLAJENJE)
Za hitro hlajenje hladilnega prostora pritisnite tipko (14) in jo držite 3 
sekunde. Ko je funkcija vklopljena, zasveti ikona (2).  
Funkcija se izklopi samodejno po 6 urah ali ročno s ponovnim pritiskom 
na tipko (14) za 3 sekunde.

 VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI
Za izklop aparata pritisnite tipko za (13) za 3 sekunde.  

V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. 
Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vklopite aparat.

  TEMPERATURA ZAMRZOVALNEGA PROSTORA
S tipko (12) lahko temperaturo spremenite.

Priporočena nastavitev: -18 °C

PRIKAZOVALNIK TEMPERATURE
Prikazovalnik kaže temperaturo hladilnega prostora med 2 °C in 8 °C 
(glejte Upravljalna plošča, Temperatura hladilnega prostora, prikaz 1) 
in temperaturo zamrzovalnega prostora med -16 °C in -24 °C (glejte 
Upravljalna plošča, Temperatura zamrzovalnega prostora, prikaz 4).
Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase 
shranjevanja v uporabniškem priročniku na spletu.

FAST FREEZE (HITRO ZAMRZOVANJE)
Preden v zamrzovalni prostor postavite večjo količino živil, uporabite 
funkcijo Fast Freeze (hitro zamrzovanje), saj se bodo živila tako najbolje 
ohranila.
Za izbiro te funkcije držite tipko (12), dokler ikona (5) ne zasveti.
Funkcija se izklopi samodejno po 26 urah ali pa jo izklopite ročno, tako 
da izberete drugačno temperaturo zamrzovalnika.
Opomba: Izogibajte se neposrednemu stiku med svežimi živili in že 
zamrznjenimi živili. Za optimizacijo hitrosti zamrzovanja lahko predale 
odstranite in živila postavite neposredno na dno zamrzovalnega prostora.

 IZKLOP ZVOČNEGA OPOZORILA
Za izklop zvočnega opozorila, na kratko pritisnite tipko (11).

 TIPKA NAČIN DELOVANJA
Izberete lahko dve ali več možnosti. Če enkrat pritisnete tipko 

NAČIN DELOVANJA, je s tem izbrana prva možnost.
Z nadaljnjim pritiskanjem na tipko NAČIN DELOVANJA se pomikate 
med različnimi možnostmi.
Vrstni red je naslednji:
1. pritisk: prikazana je 1. možnost (način Party (zabava)); tipka Način 
delovanja zasveti
2. pritisk: prikazana je 2. možnost (način Vacation (odsotnost)); tipka 
Način delovanja zasveti
3. pritisk: možnost Izklop (če izbrana katera koli možnost); tipka za 
način delovanja ugasne
Način Vacation (odsotnost): To funkcijo lahko uporabite, če načrtujete 
daljšo odsotnost od doma. Na prikazovalniku se prikaže temperatura 
hladilnega prostora (+12 °C) in zasveti ikona načina Vacation. Po vklopu 
te funkcije odstranite živila iz hladilnega prostora in zaprite obojna 
vrata – hladilnik bo vzdrževal ustrezno temperaturo, s čimer prepreči 
nastajanje vonjav. Zamrzovalnik pa bo vzdrževal prvotno nastavljeno 
temperaturo. Pred aktiviranjem te funkcije priporočamo temeljito 
čiščenje hladilnega in zamrzovalnega prostora, da se prepreči širjenje 
bakterij.
Način Party (zabava): S to funkcijo lahko ohlajate pijače v 
zamrzovalnem prostoru.

* Na voljo le pri določenih modelih



* Na voljo le pri določenih modelih

Pomembno: ne puščajte steklenice v zamrzovalniku, ko se funkcija 
izključi (po 30 minutah). Ko se funkcija zaključi, se zasliši zvočni signal.
Za izklop zvočnega opozorila pritisnite tipko ALARM ali tipko NAČIN 
DELOVANJA.

 NADZOR ZAMRZOVANJA
To je napredna tehnologija, ki zmanjša temperaturna nihanja v 

celotnem zamrzovalnem prostoru. Opekline zaradi ledu se zmanjšajo, 
živila pa ohranijo prvotno kakovost in barvo. 

Ta funkcija se samodejno vključi, ko je temperatura med -22 °C in -24 °C. 
Če uporabnik v času delovanja funkcije temperaturo v zamrzovalnem 
prostoru spremeni tako, da ta ni več v navedenem temperaturnem 
območju, se funkcija izključi. Če želite to funkcijo onemogočiti, sočasno 
pritisnite tipko „izklop opozorila“ in tipko zamrzovalni prostor za 3 
sekunde.

 6TH SENSE
Omogoča hitro doseganje optimalnih pogojev za shranjevanje z 

vidika notranje temperature aparata.

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

Legenda

MANJ HLADEN HLADILNI PREDEL
Primerno 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

PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU
(najhladnejše območje)
Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

Omejitve obremenitev so določene glede na sestavne elemente (košare, 
posode, zaklopci, predali, police itd.) ali glede na naravne danosti.

HLADILNI PROSTOR
Multi Fresh Zone
Izberete lahko 3 različne temperature za optimalno ohranjanje svežine: 
mesa/rib; mlečnih izdelkov; sadja/zelenjave, vključno z namenskim 
prostorom za svežo zelenjavo.
Nastavitve:
LOW (Nizka) = meso in ribe
MID (Srednja) = mlečni izdelki (sir in jogurt)
HIGH (Visoka) = sadje in zelenjava
Za pravilno delovanje predala „Multi Fresh Zone“ mora biti:
• aparat vklopljen;
• naslednje posebne funkcije ne smejo biti izbrane: stanje 

pripravljenosti, izklop hlajenja, dopust (v tem primeru odstranite 
živila iz predala).

Vsestranska porazdelitev zraka
Vsestranska porazdelitev zraka prispeva k enakomernemu kroženju 
hladnega zraka v predalu in s tem k čim boljšemu ohranjanju svežine 
živil. Živila lahko odložite na katero koli polico aparata. Da omogočite 
prosto kroženje zraka, ne blokirajte odprtin za porazdelitev zraka.

Humidity control (Nadzor vlage)*
Za shranjevanje zelenjave (za katero je priporočeno bolj vlažno okolje) 
obrnite gumb v levo, za shranjevanje sadja (za katerega je priporočeno 
manj vlažno okolje) pa obrnite gumb desno. Za shranjevanje sadja in 
zelenjave hkrati pa nastavite gumb na sredino.



Osvetlitev (odvisno od modela)

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda 
energijske učinkovitosti G

Ta izdelek vsebuje 2/4 stranske vire svetlobe 
razreda energijske učinkovitosti F in stropni vir 
svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda 
energijske učinkovitosti G

Ta izdelek vsebuje stropni vir svetlobe razreda 
energijske učinkovitosti G

ZAMRZOVALNI PROSTOR
Sistem Total No Frost
Sistem Total No Frost učinkovito preprečuje nastanek ledu, zato ročno 
odtaljevanje zamrzovalnega in hladilnega prostora ni potrebno.
Njegov prezračevalni sistem zagotavlja popolno kroženje hladnega 
zraka v obeh prostorih in tako preprečuje nabiranje ledu.

Ledene kocke*
V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni 
prostor.
Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih 
predmetov.
Količina svežih živil, ki jo je mogoče zamrzniti v 12 oz. 24 urah, je navedena 
na tablici s serijsko številko.

Lahko dostopen predal*
Zamrzovalni predal za preprost dostop do pogosto uporabljanih 
izdelkov, zamrzovanje ali preprosto shranjevanje ostankov ali manjših 
posod.

Plošča za Fast Freeze (hitro zamrzovanje) (Alu PAD)*
Kovinska plošča prispeva k hitrejšemu zamrzovanju živil.
Za preprosto čiščenje jo lahko odstranite, tako da jo dvignete iz levega 
kota.

Plošča za ohranjanje svežine*
Predal za sadje in zelenjavo je opremljen s higiensko rešetko. Sadje 
in zelenjava zahvaljujoč posebni zasnovi rešetke nista v stiku z 
vlago in kapljicami (posledica naravnega uhajanja iz zelenjave), saj 
se te odvajajo pod higiensko rešetko. Higienska rešetka je izdelana 
s tehnologijo Microban SilverShield®, ki zavira nastajanje škodljivih 
bakterij (do 99,9 %) na površini drobno strukturirane rešetke, kar 
izboljša ohranjanje sadja in zelenjave**. Če se higienska rešetka umaže, 
jo lahko preprosto dvignete, izvlečete in operete. Operete jo lahko 
ročno, samo z vodo ali z dodatkom običajnih nevtralnih detergentov za 
posodo. Primerna je tudi za pranje v pomivalnem stroju. Po čiščenju jo 
osušite in vstavite v aparat. 

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 kot navadne žarnice in zelo nizko porabo električne energije.
ODLAGANJE
Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in 
pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

ODSTRANJEVANJE PREDALOV
Predale povlecite navzven, kolikor je mogoče, jih privzdignite in odstranite. 
Prostornino zamrzovalnega prostora lahko povečate, če odstranite 
predale.
Živila ponovno zložite na rešetke/police in preverite, ali so vrata dobro 
zaprta.

** Neodvisno preizkušeno v podjetju IMSL (Industrial Microbiological 
Services Ltd, UK) v skladu s standardom ISO 22196



Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:
• Obiščite našo spletno stran docs . whirlpool . eu
• 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.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ... Možni vzroki Rešitve

Upravljalna plošča je 
izklopljena in aparat ne 
deluje.

Aparat je morda vklopljen/v stanju 
pripravljenosti.
Morda je prisotna motnja v napajalni 
napetosti aparata.

Vklopite aparat s tipko za vklop/stanje pripravljenosti.
Prepričajte se, da:
• ni prišlo do izpada električnega napajanja;
• je vtikač pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno 

stikalo za električno omrežje (če je na voljo) v pravilnem položaju 
(omogoča električno napajanje aparata);

• so naprave za zaščito gospodinjskega električnega sistema 
učinkovite;

• napajalni kabel ni poškodovan.

Notranja luč ne deluje. Morda je treba zamenjati žarnico. Obrnite se na pooblaščeno servisno službo.

Aparat je morda vklopljen/v stanju 
pripravljenosti.

Vklopite aparat s tipko za vklop/stanje pripravljenosti.

Temperatura v notranjosti 
zamrzovalnika ni dovolj 
nizka.

Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“). Prepričajte se, da:
• se vrata dobro zaprejo;
• aparat ni nameščen v bližini vira toplote;
• je nastavljena temperatura ustrezna;
• kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na dnu aparata ni 

ovirano.

Sprednji rob aparata na 
tesnilu vrat je vroč.

To ni nujno napaka. To le preprečuje 
tvorjenje kondenzata.

Ukrepanje ni potrebno.

Ikona 6 zasveti,  utripa in 
zasliši se zvočni signal.

Opozorilo za odprta vrata
Vklopi se, ko vrata ostanejo odprta dlje 
časa.

Za izklop zvočnega opozorila zaprite vrata aparata.

Ikona 7 zasveti,  utripa 
in oglasi se zvočni signal, 
dokler temperatura ni 
dosežena, pa utripa 
prikazovalnik temperature 
zamrzovalnega prostora.

Opozorilo ob izpadu električne 
energije
Aktivira se v primeru daljšega izpada 
električne energije, ki povzroči zvišanje 
temperature v zamrzovalnem prostoru.
Opomba: Dokler se opozorilo ob izpadu 
električne energije ne izklopi, ni mogoče 
spreminjati temperature aparata.

Pred izklopom zvočnega signala priporočamo, da ste pozorni na 
temperaturo, prikazano na prikazovalniku temperature zamrzovalnika, 
ki ustreza najvišji temperaturi, doseženi v zamrzovalnem prostoru 
med izpadom električne energije. Za izklop zvočnega opozorila 
pritisnite tipko „Stop Alarm“ (izklop opozorila). Po pritisku tipke 
se na prikazovalniku temperature ponovno prikažejo nastavljene 
temperature. Če zamrzovalni prostor še ni dosegel optimalne 
temperature za shranjevanje živil, se lahko v njem sproži opozorilo 
za temperaturo (glejte opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem 
prostoru). Pred zaužitjem preverite stanje živila.

Zasveti tipka „Stop alarm“ 
(izklop opozorila) , 
prikazovalnik temperature 
zamrzovalnega prostora 
utripa, zasliši se zvočni 
signal.

Opozorilo za temperaturo v 
zamrzovalnem prostoru
Opozorilo za temperaturo v 
zamrzovalnem prostoru kaže, da 
temperatura v njem ni optimalna. 
To se lahko zgodi: pri prvi uporabi, 
po odmrzovanju in/ali čiščenju, pri 
vstavljanju velike količine živil v 
zamrzovalnik ali ko vrata zamrzovalnika 
niso pravilno zaprta.

Za izklop zvočnega opozorila pritisnite tipko „Stop Alarm“ (izklop 
opozorila): prikazovalnik temperature zamrzovalnega prostora neha 
utripati. Ko je dosežena optimalna temperatura, tipka „Stop Alarm“ 
(izklop opozorila) samodejno ugasne. Če se opozorilo za temperaturo 
zamrzovalnega prostora ne izklopi, se obrnite na pooblaščeni servisni 
center.

Na prikazovalniku utripata 
črki „F“ in „E“.

Opozorilo o okvari
Opozorilo se je sprožilo zaradi okvare 
tehnične komponente.

Pokličite pooblaščeni servisni center.

* Na voljo le pri določenih modelih
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