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1. Вкл./Изкл.
2. Индикатор за температура на 

хладилника
3. Настройки на температурата 

на хладилника
4. Светлинен индикатор за 

"Бързо замразяване"
5. Бутон "Бързо замразяване"

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

РЪКОВОДСТВО ЗА  
ВСЕКИДНЕВНА СПРАВКА

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно ръководството 
за Здраве и безопасност при работа.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ 
ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL
За да получавате по-пълно съдействие и 
поддръжка, регистрирайте Вашия уред на 
www. whirlpool. eu/register

WWW

Можете да свалите „Инструкции за 
безопасност“ и „Ръководство за употреба 
и поддръжка“ от нашия уебсайт  
docs.whirlpool.eu, както и да следвате 
инструкциите на задната корица на тази 
книжка.

УРЕД

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Устройство за лед *
2. Бърз фризер *
3. Отделение за съхранение и 

фризер
4. Зона грижа за храната 0 °C /  

Безопасно размразяване *
5. Рафтове *
6. Поставка за бутилки*
7. Чекмедже за плодове и 

зеленчуци *
8. Подвижни полици *
9. Рафт с филтър за вода *
10. Резервоар за вода *
11. Диспенсър за вода
12. Индикатор на температурата *
13. Рафт за бутилки
14. Контролен панел
15. Нивелиращи крачета

* Различава се по брой и/или 
разположение и е налично само за 
някои модели.

Use Water Only Max
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
БЪРЗ ЛЕД ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ

 

УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ
КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА
След включването на уреда в електрическата 
мрежа той започва да работи автоматично. След 
като уредът заработи, изчакайте най-малко от 4 до 
6 часа, преди да поставите храна в хладилника или 
в отделението на фризера.

Когато уредът се свърже към захранването, 
дисплеят светва и всички икони се появяват 
на дисплея за около 1 секунда. Стойностите по 
подразбиране (фабрични) на настройките на 
хладилника/хладилното отделение светват.

ВСЕКИДНЕВНА 
УПОТРЕБА
ФУНКЦИИ
ВКЛ./ИЗКЛ.
Целият уред (и хладилното, и фризерното 
отделение) може да се включи, като натиснете и 
задържите за 2 секунди този бутон.
Интерфейсът показва последно зададената 
стойност. Натиснете този бутон, за да изключите 
уреда. Звуков сигнал ще потвърди “комутацията на 
уреда е изключена”.

ТЕМПЕРАТУРА НА ХЛАДИЛНИКА
За да регулирате температурата на хладилника, 
натиснете бутона Fridge °C (Темп. на хладилника). 
Температурата на хладилника може да се настрои 
между +2°C и +8℃, както е посочено от светодиодите 
за температура на хладилника. Тази функция показва 
температурата в хладилното отделение. Тя позволява 
циклична промяна на стойностите на температурата 
на хладилника; тя също така потвърждава на 
интерфейса избраната температура.

БУТОН "БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ"
Бързото замразяване се използва за замразяване 
на пресни храни. Когато бутонът е натиснат, светва 
индикаторът "Бързо замразяване".

ИНДИКАТОР НА ТЕМПЕРАТУРАТА *
Индикаторът за температурата дава информация 
с думата “OK” дали температурата вътре в уреда е 
достатъчно ниска за съхранение на храни.
1. Проверете дали думата OK се появява ясно на 

светлинния индикатор (вж. картинката по-долу).

2. Ако думата “OK” не се появява, това значи, че 
температурата в твърде висока: задайте по-ниска 
температура и изчакайте около 10 часа, докато 
температурата се стабилизира.

Проверете отново светлинния индикатор: 
ако е необходимо, го пренастройте, като 
изпълните описания процес. Ако са поставени 
големи количества храни или ако вратичката 
на хладилника се отваря често, е нормално 
индикаторът да не показва OK. Изчакайте поне 
10 часа, преди да настроите ключа РАБОТА НА 
ХЛАДИЛНИКА на по-висока стойност.

ДИСПЕНСЪР И РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА
Благодарение на карбоновия филтър, 
диспенсърът за вода предоставя прясна, 
филтрирана вода, без да е необходимо да се 
отваря вратичката на хладилника. Това ще 
намали броя на отварянията на вратичката, 
което от своя страна намалява консумацията на 
енергия на уреда.
Важно: Когато използвате диспенсъра за първи 
път или след дълъг период на неизползване, 
измийте резервоара и филтъра с вода.
МОНТИРАНЕ И СМЯНА НА ФИЛТЪРА ЗА ВОДА
Филтърът за вода трябва да се извади от 
фолиевия плик, който се намира в чекмеджето 
crisper. WWW  Подробни указания са налични в 
ръководството за употреба и поддръжка, което 
можете да изтеглите от уебсайта.
Важно: Ако филтърът е оставен сух за дълъг 
период от време, работните му качества 
намаляват. Потопете филтъра във вода 
за няколко секунди, за да възстановите 
оптималната му работа.

За по-подробно описание на функциите вж. ръководството 
"Употреба и поддръжка" / вж. последната страница за 
информация как да се сдобиете с ръководството "Употреба 
и поддръжка"
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ЗОНА ГРИЖА ЗА ХРАНАТА 0 °C / БЕЗОПАСНО 
РАЗМРАЗЯВАНЕ *
Отделение, създадено да запазва пресни деликатни 
храни като месо и риба. Ниската температура в 
отделението позволява съхранението на храни 
до една седмица - проведени са тестове с месни 
продукти - без те да променят хранителните си 
качества, външен вид и вкус.
Освен това отделението е много подходящо за 
здравословно размразяване на храни, тъй като 
размразяването при ниска температура не позволява 
развитието на микроорганизми в храните, като в същото 
време запазва техния вкус и органолептични качества.
Отделението не е подходящо за плодове, зеленчуци 
и зелени салати. То обаче може да се използва за 
съхраняване на прясна паста и дори сготвени или 
недоизядени храни.
ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ *
Чекмеджетата за салати Crisper в хладилника са 
специално проектирани с цел запазването на 
плодовете и зеленчуците свежи и хрупкави. Отворете 
регулатора за влагата (позиция B), ако желаете да 
съхранявате храни в по-суха среда, напр. плодове, 
или го затворете (позиция A), за да съхранявате 
храни в по-влажна среда, напр. зеленчуци.

A

B

A

B

УСТРОЙСТВО ЗА ЛЕД *
След като сте налели вода в специалните 
формички за лед, поставете ги на местата им в 
устройството за лед. След около 2 часа ледените 
кубчета ще са готови. За да вземете кубчета лед, 
е достатъчно да завъртите двата бутона надясно. 
Ледените кубчета ще паднат в тавичката отдолу, 
готови за консумация.

РАФТОВЕ *
Благодарение на специалните водачи, рафтовете са 
подвижни, а височината им е регулируема, което 
позволява лесното съхранение на големи съдове и 
храни.

ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ
ВИД ЗВУКОВ СИГНАЛ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
Звуков сигнал за 
отворена вратичка.

Осветлението на 
хладилника примигва.
Индикаторът за аларма 
мига.

Вратичката е оставена 
отворена за повече от 2 
минути.

Затворете вратичката или 
натиснете "Спиране на 
аларма" за заглушаване на 
звуковата аларма.

Температурна аларма. Осветлението на 
хладилника ИЗКЛ.

Вратичката е оставена 
отворена за повече от 4 
минути.

Затворете вратичката.

Неизправност. Някой от температурните 
индикатори премигва.

Неизправност на уреда. Свържете се с отдела 
за следпродажбено 
обслужване.

НЯКОИ ОТ ШУМОВЕТЕ ПРИ РАБОТА, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ЧУЕТЕ
Свистене при включване на уреда 
за първи път или след дълга пауза.

Клокочене, когато охлаждащата 
течност влиза в тръбите.

Звук "БРРР" при работа на 
компресора.

Бръмчене, когато водна клапа или 
вентилатор започне да работи.

Щракане, когато компресорът се 
включи.

Щракването е от термостата, 
който регулира честотата на 
работата на компресора.
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КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

Легенда
ХЛАДНА ЗОНА
Препоръчва се за съхранение на напитки, мляко 
и храни като млечни продукти, деликатеси, 
кисело мляко, яйца, масло, сосове, кисели 
краставички, десерти
ХЛАДНА ЗОНА:  
ЗОНА ГРИЖА ЗА ХРАНАТА 0 °C / БЕЗОПАСНО 
РАЗМРАЗЯВАНЕ *
Препоръчва се за съхраняване на месо, риба, 
студени колбаси, прясна паста с пълнеж, 
готвени ястия, остатъци.
Тази зона се препоръчва също за размразяване 
на продукти. 
ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ
ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА БЪРЗО 
ЗАМРАЗЯВАНЕ
Макс. студена зона - Препоръчва се за 
замразяване на пресни и сготвени храни.
ЧЕКМЕДЖЕТА ЗА НОРМАЛНО ЗАМРАЗЯВАНЕ
Препоръчва се за съхраняване на замразени 
храни и сладолед.
ЗАРЕЖДАНЕ НА СЛАДОЛЕД В ЗОНАТА С 
РАФТОВЕ

Забележка: Сивият тон на легендата не съответства на 
цвета на чекмеджетата

ОТДЕЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА
Използвайте пластмасови, метални, 
алуминиеви и стъклени контейнери, 
които могат да се рециклират, както 
и опаковъчно фолио за обвиване на 
храните.
Винаги използвайте затворени 
контейнери за течности и за храни, 
които отделят или могат да поемат 
миризми или вкус, или ги покривайте.
Ако имате малко количество храна 
за съхранение в хладилника, 
препоръчваме да използвате 
рафтовете над чекмеджето за 
плодове и зеленчуци, тъй като това в 
най-студената област от отделението.

Храни, които отдават голямо 
количество етилен, и храни, които 
са чувствителни към този газ, 
като плодове, зеленчуци и салати, 
трябва винаги да бъдат разделяни 
или увивани във фолио, за да не се 
намалява тяхната годност; например, 
не съхранявайте домати заедно с 
киви или зеле.
За избягване на падането на бутилки 
можете да използвате поставката за 
бутилки (налични при определени 
модели).
Не съхранявайте храните прекалено 
близо една до друга за позволяване 
на достатъчно циркулация на въздух.

ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА
Фризерът е идеалното място за 
съхранение на замразени храни, 
правене на ледени кубчета и 
замразяване на пресни храни в 
отделението на фризера.
Максималното количество в 
килограми от пресни храни, които 
могат да се замразят в рамките на 
период от 24 часа, е посочено на 
табелката с основните данни (…
kg/24h).
Ако имате малко количество 
храна за съхранение във фризера, 
препоръчваме да използвате най-
студените области на отделението 
на фризера, които съответстват на 
средната област.

ЕТИКЕТ С ДАННИ ЗА УРЕДА
WWW  Листовката с данни за енергийните 

показатели на този уред може да бъде изтеглена от 
уебсайта на Whirlpool docs. whirlpool. eu

КАК ДА СЕ СНАБДИТЕ С РЪКОВОДСТВОТО ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
> WWW  Изтеглете Ръководството за 
употреба и поддръжка от нашия уебсайт 
docs.whirlpool.eu (можете да използвате 
този QR код), като посочите търговския 
код на продукта.
> Друга възможност е да се свържете с нашия 
отдел за следпродажбено обслужване на клиенти.

СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО 
ОБСЛУЖВАНЕ
Информацията за контакт е посочена 
в ръководството за гаранционно 
обслужване. При контакт с отдела 
за следпродажбено обслужване на 
клиенти съобщавайте номерата, 
посочени на заводската табелка на 
вашия уред.


