Stručný návod k obsluze
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY WHIRLPOOL
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrobek na www.whirlpool.eu/register

CS
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní
pokyny.

PRVNÍ POUŽITÍ
Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte
spotřebič ke zdroji napájení. Po připojení začne pracovat automaticky.
Z výroby je nastavená ideální teplota.

Po zapnutí spotřebiče počkejte 4–6 hodin, dokud nedosáhne správnou
teplotu pro uskladnění potravin.

OVLÁDACÍ PANEL
1.	Kontrolky LED (zobrazující aktuální nastavení teploty nebo funkci
rychlého chlazení)
2.	Tlačítko rychlého chlazení / teplotní tlačítko

NASTAVENÍ TEPLOTY
K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější
použijte tlačítko teploty na ovládacím panelu. Nastavení teploty se po
stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění. Při prvním zapojení spotřebiče
se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby). Následující
tabulka ukazuje nastavení teploty:
Vys. tepl.

FAST COOLING (RYCHLÉ CHLAZENÍ)
Funkci rychlého chlazení se doporučuje používat pro zvýšení kapacity
chlazení při uložení velkého množství potravin.
Přejete-li si aktivovat funkci rychlého chlazení, stiskněte a po dobu
3 sekund držte tlačítko pro teplotu nacházející se na ovládacím panelu,
dokud se všechny 3 LED kontrolky nerozsvítí.
Funkce se automaticky deaktivuje po 24 hodinách a teplota se vrátí
zpět na předchozí nastavenou hodnotu.

Středně vys. tepl.
Střední tepl.
Středně nízká tepl.
nízká tepl.
Super cooling

VYPNUTO

ZAPNUTO

Doporučené nastavení:
• Chladicí oddíl: +4 °C nebo MED
• Oddíl mrazničky: −18 °C nebo −20 °C
Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé
chladničce.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

Funkci lze také vypnout ručně, a to stisknutím a podržením tlačítka pro
teplotu (Temperature) na ovládacím panelu po dobu 3 sekund.
Poznámka: Funkci „Rychlé chlazení“ byste měli ZAPÍNAT také před vložením
čerstvých potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu, aby se tak zvýšila
mrazicí kapacita.
OSVĚTLENÍ LED
Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy G.
Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní
středisko a požádejte o výměnu.
Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní
osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut,
světlo se automaticky vypne.

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE
Vysvětlivky
MÍRNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování tropického ovoce,
plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla
a marmelád
CHLADNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných
výrobků, lahůdek a jogurtů
NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST
Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů,
masa a ryb
ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

ZÁSUVKY MRAZNIČKY
(Jedna zásuvka v modelech nižších než 1,7 m)
ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY
(nejchladnější zóna)
Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin
CHLADICÍ ODDÍL
Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. Tvoření kapek
vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá
automatické odmrazování.
Voda z odmrazování automaticky stéká do odtokového kanálku
a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.

ODDÍL MRAZNIČKY
Oddíl mrazničky umožňuje uchovávání zmrazených potravin a mražení
čerstvých potravin. Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit
ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé potraviny
uspořádejte v prostoru pro zmrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby
kolem nich zůstal dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu.
Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat zmražených. Limity naplnění jsou
určeny koši, klopami, zásuvkami, policemi atd. Přesvědčte se, zda lze
po naplnění tyto součásti snadno zavřít. Zásuvka/oddíl mrazicí zóny
je zobrazený na obrázku výše. Pro optimalizaci rychlosti zmrazování
a získání většího úložného prostoru lze mrazicí oddíl používat bez
zásuvek a potraviny umísťovat přímo na dno mrazicího oddílu. Aby
nedocházelo k plýtvání potravinami, používejte doporučené nastavení
a skladovací doby uvedené v online návodu k obsluze.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

Ventilátor*
Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu,
a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Z výroby je ventilátor
vypnutý. Pro zapnutí ventilátoru stiskněte tlačítko ventilátoru.
Upozorňujeme, že je-li ventilátor zapnutý, neznamená to, že bude
nepřetržitě fungovat. Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na
teplotě nebo vlhkosti uvnitř chladničky.
Z tohoto důvodu je naprosto normální, že se ventilátor netočí, i když je
zapnutý.
Spotřebiče vybavené ventilátorem lze také vybavit antibakteriálním
filtrem. Chcete-li tento filtr zakoupit, navštivte naše webové stránky
nebo kontaktujte zákaznický servis.

Ledové kostky
Tác na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do
mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte
ostré nebo špičaté předměty.
Odmrazování mrazicího oddílu
Mrazničku odmrazujte jednou nebo dvakrát ročně, nebo když vrstva
ledu na stěnách dosáhne tloušťky 3 mm. Vznik námrazy je normální jev.
Její množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí a četnosti
otvírání dvířek mrazničky. Chcete-li spotřebič odmrazit, vypněte ho
a vyjměte všechny potraviny. Dveře mrazničky nechte otevřené, aby
námraza mohla roztát.
Chcete-li zabránit úniku vody při odtávání námrazy, umístěte savou
utěrku na dno mrazicího oddílu a pravidelně ji ždímejte.
Vymyjte vnitřek mrazničky. Důkladně opláchněte a osušte. Znovu
spotřebič zapněte a uložte do něj potraviny.

CS

PŘÍSLUŠENSTVÍ*
ZÁSOBNÍK NA VEJCE

HUMIDITY CONTROL (Kontrola vlhkosti)*

POLICE NA LÁHVE

A

B

TÁC NA LED

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROTI TVORBĚ NÁMRAZY ZASOUVACÍ POLIČKA
(Stop Frost)

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROTI TVORBĚ NÁMRAZY (Stop Frost) *
Příslušenství STOP FROST je navrženo tak, aby zachytávalo část
námrazy, která se tvoří v mrazicím oddílu, a přitom bylo snadno
vyjímatelné a čistitelné, a tím se zkracoval čas potřebný k rozmrazení
vnitřní části mrazicího oddílu.
Postup čištění příslušenství Stop frost najdete v návodu k obsluze na
webové stránce.

ZASOUVACÍ POLIČKA *
Tuto poličku je možné díky kolejnicím zasunout pod přední část,
a získat tak prostor navíc na ukládání vysokých lahví nebo džbánů.
HUMIDITY CONTROL (Kontrola vlhkosti)*
Otevřete regulátor vlhkosti (poloha B), pokud si přejete skladovat
potraviny při menší vlhkosti okolního vzduchu, jako např. ovoce, nebo
jej zavřete (poloha A) pro skladování potravin, jako např. zelenina, při
vyšší vlhkosti okolního vzduchu.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze,
neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak.
Systém osvětlení v chladicím oddílu používá LED žárovky, které
poskytují lepší osvětlení a spotřebují méně energie než tradiční
žárovky.

Před likvidací je potřebné odstranit dveře a víka spotřebiče, aby děti
nebo zvířata nemohly uvíznout uvnitř.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Co dělat, když...

Možné důvody

Řešení

Spotřebič nefunguje.

Mohl se vyskytnout problém
s napájením spotřebiče.

•
•

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se
správným napětím.
Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti

V odmrazovací misce je
voda.

Jedná se o jev normální v horkém
a vlhkém počasí. Miska může být
dokonce zaplněna až do poloviny.

•

Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnán, aby voda nepřetékala.

Hrany skříně spotřebiče,
které se dotýkají těsnění
dveří, jsou na dotek teplé.

Nejedná se o závadu. Jedná se o jev
normální v horkém počasí a při spuštění
kompresoru.

Osvětlení nefunguje.

Může být nutné vyměnit žárovku.
Spotřebič může být v režimu On/ Standby režim.

•

Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických
pojistek ve vaší domácnosti.
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se
správným napětím
Jsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního
střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které
jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo
u autorizovaných prodejců.

•
•

Zdá se, že motor běží na
příliš vysoké otáčky.

Teplota spotřebiče je příliš
vysoká.

Doba spuštění motoru závisí na různých
faktorech: četnosti otevírání dveří,
množství uložených potravin, teplotě
v místnosti, nastavení regulace teploty.

•
•

Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).

•

•
•

•
•
•
•

* K dispozici pouze u vybraných modelů

Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny.
Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložili větší množství
potravin.
Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často.
Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovřené.
Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče)
zaprášený a zanesený.
Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené.
Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená.
V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je
samozřejmé, že motor běží déle.
Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud
bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu,
aby ochladil vnitřek spotřebiče.

Co dělat, když...

Možné důvody

Řešení

Dveře se dobře neotvírají
a nezavírají.

Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).

•
•
•
•

Zkontrolujte, zda dveře neblokují balíčky potravin.
Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo
automatický výrobník ledu.
Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.
Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ
Typ výstrahy

Signalizace

Příčina

Řešení

Výstražné upozornění na otevřená
dvířka

Světlo v chladničce bliká.

Dvířka byla otevřena déle než
5 minut.

Zavřete dvířka.

Výstražné upozornění na otevřená
dvířka.

Světlo v chladničce se vypnulo.

Dvířka byla otevřena déle než
8 minut.

Zavřete dvířka.

Závada

Jedná se o závadu produktu.

Jedná se o závadu produktu.

Kontaktujte zákaznickou linku.

* K dispozici pouze u vybraných modelů
Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete pomocí:
•
naší webové stránky docs.whirlpool.eu,
•
naskenování QR Code,
•
případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování
našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
Informace o modelu získáte přes QR-Code na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo
modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu https://eprel.ec.europa.eu.
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