
LVĪsā pamācība

PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL 
IZSTRĀDĀJUMU!
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet 
savu ierīci vietnē www . whirlpool . eu/ register

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības 
norādījumus.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms 
pievienojat ierīci strāvas padevei. Pievienojot ierīci elektrotīklam, tā sāk 
darboties automātiski. Piemērotā uzglabāšanas temperatūra pārtikai 
tiek sākotnēji iestatīta rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4-6 stundas, lai tiktu sasniegta normāli 
uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas temperatūra. Novietojiet 
antibakteriālo aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā, kā parādīts 
filtra iepakojumā. Ja atskan skaņas signāls, tas nozīmē, ka atskanējis 
temperatūras brīdinājuma signāls: nospiediet pogu, lai izslēgtu skaņas 
brīdinājuma signālus.

VADĪBAS PANELIS
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2.6. 1. Temperatūras displejs
2. Saldētavas temperatūra — Fast freeze 

(Ātrā sasaldēšana)
3. Brīdinājuma skaņas signāla izslēgšana
4. Energoapgādes pārtraukuma brīdinājums
5. Ekonomiskā nakts funkcija
6. Ieslēgšanas/gaidstāves režīms

 IESLĒGTS/GAIDSTĀVES REŽĪMS
Nospiediet pogu uz 3 sekundēm, lai izslēgtu ierīci. Gaidstāves 

režīmā gaisma ledusskapja nodalījumā neiedegsies. Lai atkārtoti 
aktivizētu ierīci, vēlreiz nospiediet pogu.
Piezīme: tādējādi ierīce netiks atvienota no barošanas.

TEMPERATŪRAS DISPLEJS
Displejā var būt pārmaiņus redzama saldētavas nodalījuma 
temperatūra (no –16 °C līdz –24 °C).
Lai nepieļautu pārtikas pārmērīgu bojāšanos, skatiet ieteicamo iestatījumu 
un uzglabāšanas laiku tiešsaistes lietošanas rokasgrāmatā.

  BRĪDINĀJUMA SKAŅAS SIGNĀLA IZSLĒGŠANA
Lai izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu, nospiediet pogu  .

SALDĒTAVAS NODALĪJUMA TEMPERATŪRA
Atšķirīgu temperatūru var iestatīt ar pogu “Freezer” (Saldētava).
Ieteicamais iestatījums:
Saldētavas nodalījums: -18 °C

 ĀTRĀ SASALDĒŠANA
24 stundas pirms liela pārtikas daudzuma ievietošanas 

sasaldēšanai saldētavas nodalījumā 3 sekundes turiet nospiestu pogu 
“Freezer” (Saldētava). Kad funkcija ir ieslēgta, iedegas ikona .
Funkcija izslēdzas automātiski pēc 48 stundām vai manuāli, vēlreiz 
3 sekundes turot nospiestu pogu “Freezer” (Saldētava).
Piezīme: raugiet, lai svaigā pārtika tieši nesaskaras ar jau sasaldēto pārtiku. 
Lai optimizētu saldēšanas ātrumu, atvilktnes var izņemt un pārtiku var 
novietot tieši nodalījuma apakšā.

 ENERGOAPGĀDES PĀRTRAUKUMA BRĪDINĀJUMS 
Šis brīdinājuma signāls ieslēdzas, ja ir ilgstošs energoapgādes 

pārtraukums, kādēļ saldētavas nodalījumā ir paaugstinājusies 
temperatūra. Mirgo sarkanas krāsas gaismas indikators , un skan 
brīdinājuma signāls, līdz tiek aizvērtas ierīces durvis. Iespējams, 
mirgos saldētavas nodalījuma temperatūras indikatori. Lai izslēgtu 
skaņas signālu, nospiediet brīdinājuma signāla izslēgšanas pogu 

. Ja saldētavas nodalījumā vēl nav sasniegta temperatūra, kādā 
optimāli uzglabāt pārtiku, var atskanēt temperatūras brīdinājuma 
signāls (skatiet sadaļu par temperatūras brīdinājuma signālu). Pirms 
produktu izmantošanas pārbaudiet tos.

 ECO NIGHT FUNCTION (EKONOMISKĀ NAKTS FUNKCIJA)
Ekonomiskās nakts funkcija ļauj ierīcei galvenokārt patērēt 

elektroenerģiju, kad tā darbojas minimālas slodzes režīmā (parasti 
naktī), kad elektroenerģija ir pieejama lielā daudzumā un ir lētāka 
nekā dienā (tikai atsevišķās valstīs, kur izmanto dažādu tarifu sistēmu, 
kas balstās uz minimālas slodzes laika posmiem; kopā ar komunālo 
pakalpojumu sniedzēju pārbaudiet savu tarifu plānu). Lai ieslēgtu 
funkciju, nospiediet ekonomiskās nakts funkcijas pogu brīdī, kad sākas 
samazinātā tarifa laika posms (atbilstīgi konkrētam tarifu plānam). 
Piemēram, ja samazinātais tarifs ir spēkā no pulksten 22.00, nospiediet 
pogu attiecīgajā brīdī. Ja LED deg, funkcija ir ieslēgta. Kad funkcija 
ir ieslēgta, ierīce automātiski sāk pielāgot elektroenerģijas patēriņu 
pulksteņa laikam (piem., pa nakti patērējot vairāk elektroenerģijas nekā 
dienā).
Svarīgi! Lai funkcija darbotos pareizi, tai jābūt iespējotai gan naktī, gan 
dienā. Funkcija ir iespējota līdz brīdim, kad to izslēdz (tā tiek izslēgta 
arī tad, ja ir bijis energoapgādes pārtraukums vai ierīce tiek izslēgta). 
Lai izslēgtu funkciju, nospiediet šo pašu pogu vēlreiz. Ja gaismas diode 
nedeg, funkcija ir izslēgta.
Piezīme: norādītais ierīces elektroenerģijas patēriņš atbilst patēriņam, kad 
ekonomiskā nakts funkcija ir izslēgta.

 SALDĒŠANAS UZRAUDZĪBA
“Freeze Control” (Saldēšanas uzraudzība) ir progresīva 

tehnoloģija, kas līdz minimumam samazina temperatūras svārstības 
visā saldētavas nodalījumā, izmantojot novatorisku, no ledusskapja 
pilnīgi neatkarīgu gaisa sistēmu. Pārtikas krāsas izmaiņas, kas rodas, 
to pārlieku sasaldējot, ir samazinātas pat par 50 %, un pārtika saglabā 
savu sākotnējo kvalitāti un krāsu. Lai ieslēgtu/izslēgtu saldēšanas 
uzraudzību 3 sekundes turiet nospiestu ekonomiskās nakts funkcijas 
pogu . Funkcija darbojas konkrētā temperatūras diapazonā: no 
–22 °C līdz –24 °C. Kad funkcija ir ieslēgta un iestatītā pašreizējā 
temperatūra pārsniedz –22 °C, automātiski tiek iestatīta –22 °C 
temperatūra, lai tādējādi iekļautos darba diapazonā. Ja funkcija ir 
ieslēgta un lietotājs maina saldētavas temperatūru ārpus darba 
diapazona, funkcija tiek automātiski izslēgta. Ja ir iespējota ātrā 
sasaldēšana (“Fast freeze”), saldēšanas uzraudzības funkcija (“Freeze 
control”) nedarbojas, līdz ātrā sasaldēšana tiek izslēgta.

* Tikai atsevišķiem modeļiem



* Tikai atsevišķiem modeļiem

KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS

c

c

**** 

*

**

Apzīmējums

SALDĒTAVAS ATVILKTNES

SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE
(Visvēsākā zona)
Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

SALDĒTAVAS NODALĪJUMS
Svaigas pārtikas sasaldēšana
1. Ieteicams iestatīt zemāku temperatūru vai ieslēgt ātrās sasaldēšanas/

ātrās dzesēšanas funkciju* vismaz četras stundas pirms pārtikas 
izņemšanas no saldētavas nodalījuma, lai paildzinātu produktu 
saglabāšanu atkausēšanas laikā.

2. Lai atkausētu, izslēdziet ierīci un izņemiet atvilktnes. Atstājiet durvis 
atvērtas, lai izkustu sarma. Lai atkausēšanas laikā nerastos ūdens 
noplūde, ieteicams saldētavas nodalījuma apakšā noklāt absorbējošu 
drānu un to regulāri izgriezt. 

3. Iztīriet un rūpīgi nosusiniet saldētavas nodalījuma iekšpusi.

4. No jauna ieslēdziet ierīci un ievietojiet produktus. Lai noņemtu 
apsarmojumu no STOP FROST* piederuma, skatiet sadaļu TĪRĪŠANA.

Ledus gabaliņi*
Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavās 
nodalījumā. Nekādā gadījumā ledus gabaliņu izņemšanai nelietojiet asus 
vai smailus priekšmetus.
Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir 
norādīts parametru plāksnītē.
Ievietošanas ierobežojumus nosaka grozi, atloki, atvilktnes, plaukti utt. 
Pārliecinieties, ka šīs daļas pēc produktu ievietošanas joprojām ir viegli 
aizveramas.

Apgaismojuma sistēma (atkarībā no modeļa)

Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar 
energoefektivitātes klasi G

Šajā izstrādājumā ir 4 sānu gaismas avoti ar 
energoefektivitātes klasi F

Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar 
energoefektivitātes klasi G

Šajā izstrādājumā ir 4 sānu gaismas avoti ar 
energoefektivitātes klasi F, kā arī augšējais 
gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G

Šajā izstrādājumā ir augšējais gaismas avots 
ar energoefektivitātes klasi G

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
Atvilktnes, grozi un plaukti jātur pašreizējā stāvoklī, ja vien šajā īsajā 
pamācībā nav ieteikts citādi. Ledusskapja iekšpusē esošā apgaismojuma 
sistēma izmanto gaismas diožu (LED) apgaismojumu, kas nodrošina 
labāku apgaismojumu nekā tradicionālās spuldzes, kā arī ļoti zemu 
enerģijas patēriņu.

Pirms ledusskapja nogādāšanas uz izgāztuvi ir jānoņem ledusskapja durvis 
un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprostošanos ledusskapī.



PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja... Iespējamie iemesli Risinājumi

Vadības panelis ir izslēgts, 
ierīce nedarbojas.

Ierīce var būt ieslēgšanas/gaidstāves 
režīmā.
Elektropadeve ierīcei var būt traucēta.

Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/gaidstāves režīma pogu. 
Pārbaudiet, vai:
• nav energopadeves pārtraukuma;
• kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzdai, un elektrotīkla 

divpolu slēdzis (ja ir) ir pareizā pozīcijā (proti, ļauj piegādāt strāvas 
padevi uz ierīci);

• nedarbojas sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces;
• strāvas kabelis nav bojāts.

Nedarbojas iekšējā gaisma. Iespējams, jānomaina spuldzīte. Modeļi ar LED gaismām: sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības 
dienestu.

Ierīce var būt ieslēgšanas/gaidstāves 
režīmā.

Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/gaidstāves režīma pogu.

Temperatūra nodalījumā 
nav pietiekami zema.

Tam var būt dažādi iemesli (skatiet 
sadaļu “Risinājumi”).

Pārbaudiet, vai:
• durvis aizveras pareizi;
• ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam;
• iestatītā temperatūra ir atbilstoša;
• ir nodrošināta gaisa cirkulācija ierīces ventilācijā.

Ierīces priekšējā mala pie 
durvju izolācijas ir karsta.

Tas nav defekts. Tas novērš kondensāta 
veidošanos.

Risinājums nav nepieciešams.

Mirgo sarkanas krāsas  
ikona, un ir dzirdams skaņas 
signāls.

Atvērtu durvju brīdinājuma signāls
Tas tiek aktivizēts, ja ledusskapja un/
vai saldētavas nodalījuma durvis paliek 
atvērtas ilgāku laiku.

Lai izslēgtu skaņas signālu, aizveriet ierīces durvis.

Mirgo sarkanā  ikona, un 
ir aktivizēts skaņas signāls 
un  ikona.

Energoapgādes pārtraukuma 
trauksme
Aktivizējas, ja energoapgādei ir ilgstošs 
pārtraukums, kas izraisījis temperatūras 
paaugstināšanos saldētavas nodalījumā.
Piezīme: kamēr ir deaktivizēta 
energoapgādes pārtraukuma trauksme, 
produktam nevar iestatīt citu temperatūru.

Pirms skaņas signāla ieslēgšanas ieteicams pievērst uzmanību 
temperatūras displejā redzamajai temperatūrai, proti, augstākajai 
temperatūrai, kas saldētavas nodalījumā sasniegta energopadeves 
pārtraukuma laikā. Lai izslēgtu skaņas signālu, īsi nospiediet pogu 
“Turn off sound alarm” (Izslēgt trauksmes skaņas signālu).
Pēc pogas nospiešanas temperatūras displejā atkal būs redzama 
iestatītā temperatūra. Ja saldētavas nodalījums vēl nav sasniedzis 
produktu saglabāšanas optimālo temperatūru, var aktivizēties 
saldētavas nodalījums temperatūras trauksme (skatiet saldētavas 
nodalījuma temperatūras trauksmi). Pirms pārtikas lietošanas 
pārbaudiet tās stāvokli.

Deg sarkanā  ikona 
(nemirgo), ir aktivizēts 
skaņas signāls, un mirgo 
saldētavas temperatūras 
displejs.

Saldētavas nodalījuma temperatūras 
brīdinājuma signāls
Saldētavas nodalījuma temperatūras 
trauksme norāda, ka nodalījumā nav 
optimālā temperatūra. Tā var rasties, 
izmantojot pirmoreiz, pēc atkausēšanas 
un/vai tīrīšanas, sasaldējot lielu pārtikas 
daudzumu vai tad, ja saldētavas durvis 
neaizveras pilnībā.

Lai izslēgtu skaņas signālu, īsi nospiediet pogu „Turn off sound alarm” 
(Izslēgt trauksmes skaņas signālu), šajā brīdī temperatūas displejs 
beigs mirgot. Kad ir sasniegti optimālie temperatūras apstākļi, sarkanā 
ikona izslēdzas automātiski. Ja trauksme saldētavas nodalījumā 
saglabājas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.

Deg sarkanā ikona  , skan 
brīdinājuma signāls, un 
displejā mirgo burts “F”.

Darbības traucējuma brīdinājuma 
signāls
Trauksme norāda uz tehniska 
komponenta disfunkciju.

Piezvaniet uz tehniskās palīdzības dienestu. Lai izslēgtu skaņas signālu, 
īsi nospiediet pogu “Turn off sound alarm” (Izslēgt trauksmes skaņas 
signālu).

* Tikai atsevišķiem modeļiem

Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast:
• Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni docs . whirlpool . eu un parts - selfservice . whirlpool . com
• QR koda izmantošana
• Vai arī sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu (tālruņa numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā). 

Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.
Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR kodu, kas norādīts enerģijas uzlīmē. Uzlīmē norādīts arī modeļa 
identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: https://eprel.ec.europa.eu.

400011497080/C


