
HURövid útmutató

1. Fagyasztó bekapcsolása gomb
2. Super Freeze (Gyorsfagyasztás) 

gomb
3. Super Freeze (Gyorsfagyasztás) (kék 

jelzőfény)
4. Fagyasztó hőmérséklete (sárga 

jelzőfény)
5. Hűtő hőmérséklete (sárga jelzőfény)
6. Gyorsított hűtés (kék jelzőfény)
7. Gyorsított hűtés gomb
8. Hűtő bekapcsolása gomb

KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT 
VÁLASZTOTTA
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, 
kérjük, regisztrálja készülékét a  
www.whirlpool.eu/register oldalon

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a 
biztonsági útmutatót.

A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK

VEZÉRLŐPANEL

1. Vezérlőpanel*
2. Zöldséges és gyümölcsös rekesz*
3. 0 °C-os zóna
4. Biztonságos kiolvasztás *
5. Fagyasztó- és tárolórekesz
6. Áthelyezhető polcok*
7. Hőmérséklet kijelzése *
8. Palackállvány*
9. Palacktartó polc *
10. Állítható lábak 

* Számuk és/vagy helyük változó, csak 
bizonyos modelleknél elérhetők.
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* Kizárólag adott típusok esetén



TARTOZÉKOK
JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ PALACKÁLLVÁNY

 

ELSŐ HASZNÁLAT
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, 
automatikusan működni kezd. A készülék beindítása után 
várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az ételeket a hűtőbe és a 
fagyasztótérbe tenné. 

Amikor a készüléket csatlakoztatja az áramforráshoz, a kijelző 
világítani kezd, és az összes ikon megjelenik körülbelül 
1 másodpercig a kijelzőn. A hűtőtér és a fagyasztótér 
beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani 
kezdenek.

MINDENNAPI HASZNÁLAT
FUNKCIÓK
FAGYASZTÓ BEKAPCSOLÁSA GOMB
A fagyasztótér hőmérsékletének beállítására szolgál.
Nyomja meg a GYORSFAGYASZTÁS gombbal együtt, és tartsa 
lenyomva mindkettőt 3 másodpercig a készülék be- és 
kikapcsolásához.

A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE
A fagyasztótér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a 
Fagyasztó bekapcsolása °C gombot. A fagyasztótér hőmérséklete 
-18 °C és -26 °C között állítható, ahogyan azt a fagyasztótér 
hőmérsékletének LED-jei is jelzik.

SUPER FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS)
A funkció használata akkor ajánlott, ha nagy mennyiségű 
lefagyasztandó élelmiszert helyez a fagyasztótérbe.
A funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a 
GYORSFAGYASZTÁS gombot. A Gyorsfagyasztás funkció 
működésekor a fagyasztó kijelzőjén világít a kék jelzőfény. 24 óra 
elteltével helyezze a lefagyasztásra kerülő élelmiszert a fagyasztótér 
felső kosarába. A funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, 
illetve bármikor kikapcsolható a Gyorsfagyasztás °C gombbal.

A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE
A hűtőtér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Hűtő 
bekapcsolása °C gombot. A hűtőtér hőmérséklete +2 °C és +8 °C között 
állítható, ahogyan azt a hűtőtér hőmérsékletének LED-jei is jelzik.

GYORSÍTOTT HŰTÉS
A Gyorsított hűtés funkcióval növelhető a hűtési teljesítmény a 
hűtőtérben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor 
nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a hűtőtérbe. 
A Gyorsított hűtés funkció bekapcsolásához nyomja meg a 
Gyorsított hűtés gombot. A Gyorsított hűtés funkció működésekor 
a hűtő kijelzőjén világít a kék jelzőfény. A funkció 6 óra elteltével 
automatikusan kikapcsol, illetve bármikor kikapcsolható a 
Gyorsított hűtés gombbal.

A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA
A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb megvilágítást 
és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez. Ha 
nem működik a LED-es világítás, a csere érdekében forduljon a 
vevőszolgálathoz.

6TH  SENSE 
A 6th Sense technológia automatikusan optimális körülményeket 
biztosít a készülékben lévő élelmiszerek eltárolásához.

INTELLIGENS KIJELZŐ
Ezzel az opcionális funkcióval energiát takaríthat meg. Az intelligens 
kijelző aktiválásához nyomja meg egyszerre a Fridge °C (Hűtőtér 
°C) és a Freezer °C (Fagyasztótér °C) gombot, és tartsa megnyomva 
őket 3 másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall.
A funkció inaktiválásához ismételje meg ugyanezt az eljárást.
Vegye figyelembe, hogy ez a funkció nem kapcsolja le a készüléket 
a hálózati áramforrásról, csupán a külső kijelző áramfogyasztását 
csökkenti.

HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉSE *
A hőmérséklet kijelzőjén az „OK” jelzés látható, ha az adott 
hűtőtér kellően lehűlt az élelmiszerek tárolásához.
1. Ellenőrizze, hogy az „OK” jelzés látható-e a jelzőfényen (lásd 

az alábbi ábrát).

2. Ha nem látható az „OK” jelzés, a hűtőtér hőmérséklete túl 
magas: állítson be alacsonyabb hőmérsékletet, és várjon kb. 
10 órát, hogy a hőmérséklet stabilizálódjon.

3. Ellenőrizze ismét a jelzőfényt: ha szükséges, ismételje meg 
az előző beállítási lépéseket. Ha nagyobb mennyiségű 
ételt tesz a hűtőbe, vagy gyakran kinyitja a hűtő ajtaját, 
előfordulhat, hogy a kijelzőn nem látható az „OK” felirat.  
Várjon legalább 10 órát, mielőtt a HŰTŐ BEKAPCSOLÁSA 
gombbal magasabb értéket állítana be.

A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a Használati 
és kezelési útmutatóban / a Használati és kezelési útmutató 
beszerzésével kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon

* Kizárólag adott típusok esetén



0 °C-OS ZÓNA / BIZTONSÁGOS KIOLVASZTÁS *
Ez a rekesz a gyorsan romlandó ételek (pl. hús, hal) frissen 
tartására szolgál. Ezeket az ételeket akár egy hétig is 
tárolhatja az alacsony hőmérsékletű rekeszben anélkül, 
hogy azok tápértéke, megjelenése vagy íze megváltozna 
– a funkciót hústermékeken teszteltük. A rekesz emellett 
kifejezetten alkalmas a fagyasztott ételek egészséges 
módon való felengedésére, mivel az alacsony hőmérsékleten 
történő kiolvasztással megelőzhető a mikroorganizmusok 
elszaporodása, de egyúttal megőrizhető az étel íze és állaga. 
A rekesz gyümölcsök, zöldségek és zöldsaláták tárolására nem 
alkalmas. Viszont használható friss töltött tészta, főtt étel és 
maradékok tárolására.

ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ *
A hűtőszekrénybe illesztett salátásrekesz kifejezetten arra a 
célra készült, hogy frissen és ropogósan tartsa a gyümölcsöket 
és zöldségeket. Nyissa ki a páratartalom-szabályzót (B állás), ha 
kevésbé párás környezetben szeretné tárolni az élelmiszert, vagy 
zárja be azt (A állás), ha párásabb környezetben szeretné tárolni 
az élelmiszereket, például a zöldségeket.

POLCOK*
A speciális tartósínek révén a polcok kivehetők és más 
magasságba helyezhetők, így könnyedén tárolhatók nagyobb 
méretű edények, ételek is.

RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA
FIGYELMEZTETÉS 
TÍPUSA JELZÉS OK MEGOLDÁS

Nyitott ajtóra 
figyelmeztető jelzés.

A hűtőszekrény világítása villog.
A riasztás jelzőfénye villog.

Az ajtó 2 percnél tovább maradt 
nyitva.

Csukja be a készülék 
ajtaját, vagy nyomja meg a 
figyelmeztetéskikapcsoló gombot a 
hangjelzés elnémításához.

Hőmérsékleti 
riasztás.

A hűtőszekrény világítása kikapcsol. Az ajtó 4 percnél tovább maradt 
nyitva.

Zárja be az ajtót.

Hibás működés. A hőmérséklet jelzőfényei villognak. A készülék hibás működése. Vegye fel a kapcsolatot a 
vevőszolgálattal.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉT KÍSÉRŐ 
ZAJOK
Sípoló hang, amikor első alkalommal vagy 
hosszú idő után kapcsolja be a készüléket.

Csörgedező hang, amikor a hűtőfolyadék 
befolyik a csövekbe.

Zúgó hang, amikor a kompresszor 
működik.

Búgó hang, amikor a vízszelep vagy a 
ventilátor aktiválódik.

Recsegő hang, amikor a kompresszor 
elindul.

Kattanó hang, amikor a termosztát 
beállítja, milyen gyakran kapcsoljon be a 
kompresszor.
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B

A

B

* Kizárólag adott típusok esetén



ÉLELMISZEREK  
ÉS ITALOK TÁROLÁSA

Jelmagyarázat

HIDEG ZÓNA
Italok, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt, tojás, 
vaj, szószok, savanyúságok és desszertek tárolásához 
ajánljuk

ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ

HIDEGEBB ZÓNA:  
0 °C-OS ZÓNA / BIZTONSÁGOS KIOLVASZTÁS *
Hús, hal, felvágottak, friss töltött tészták, főtt ételek 
és maradékok tárolásához ajánljuk.
Ez a zóna a fagyasztott ételek felengedéséhez is 
használható.

FAST FREEZING (GYORSFAGYASZTÓ) ZÓNA 
REKESZE
Ez a leghidegebb zóna, amely friss és főtt ételek 
fagyasztásához ajánlott.

NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK
Fagyasztott ételek és fagylalt tárolásához ajánljuk.

Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke 
árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik

HŰTŐTÉR
Az ételek csomagolásához használjon 
újrahasznosítható, műanyagból, fémből, 
alumíniumból és üvegből készült 
tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.
Mindig zárt tárolóedényeket 
használjon azokhoz a folyadékokhoz 
és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes 
szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és 
átvehetik egymás szagát, vagy fedje be 
őket.
Ha a hűtőtérben kis mennyiségű 
élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, 
hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz 
feletti polcokat használja, mivel a 
hűtőtérnek ez a leghidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó 
és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. 
gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól 
elkülönítve vagy becsomagolva kell 
tárolni eltarthatóságuk megőrzése 
érdekében; például ne tároljon együtt 
paradicsomot kivivel vagy fejes 
káposztával.
Az üvegek felborulása megelőzhető 
a palacktartó segítségével (bizonyos 
modellek esetén elérhető).
Ne tegye túl közel egymáshoz 
az élelmiszereket, hogy a levegő 
megfelelően tudjon áramlani.

FAGYASZTÓTÉR
A fagyasztó a fagyasztott ételek 
tárolására, jégkockák készítésére és friss 
élelmiszerek lefagyasztására használható.
A készülék adattábláján megtekinthető, 
hogy 24 óra alatt maximum hány 
kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása 
lehetséges (… kg/24 óra).
Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván 
tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a 
fagyasztótér leghidegebb részét, azaz a 
középső zónát használja.
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A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:
• a docs . whirlpool . eu honlapon
• a QR Code segítségével
• Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a 

vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.
A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-Code. A címkén található 
modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál https://eprel.ec.europa.eu.

* Kizárólag adott típusok esetén


