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Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL
Pentru a beneficia de servicii complete de
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe
www.whirlpool.eu/register

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile
privind siguranţa.

PRIMA UTILIZARE
După instalare, aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a conecta
aparatul la reţeaua electrică. Conectaţi aparatul la reţeaua de
alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcţioneze automat.
Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din
fabrică.

După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore
până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor
pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru
antibacterian şi anti-miros, amplasaţi-l în ventilator, aşa cum se indică
pe ambalajul filtrului. Dacă este emis semnalul sonor, înseamnă că
alarma de temperatură a intervenit: apăsaţi pe buton pentru a opri
alarmele sonore.
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T EMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Puteţi seta o altă temperatură cu ajutorul butonului (14).
Setare recomandată: +4 °C
FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)
Apăsaţi pe butonul (14) timp de 3 secunde pentru a răci rapid
compartimentul frigider. Când funcţia este activată, pictograma (2) se
aprinde.
Funcţia se dezactivează automat după 6 ore, sau o puteţi dezactiva
manual dacă apăsaţi din nou pe butonul (14) timp de 3 secunde.
PORNIRE/STAND-BY
Apăsaţi butonul (13) timp de 3 secunde pentru a trece aparatul
în standby.
În modul Standby, lumina din compartimentul frigider nu se aprinde.
Apăsaţi din nou scurt butonul pentru a reactiva aparatul.

 
T EMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL CONGELATOR
Puteţi seta o altă temperatură cu ajutorul butonului (12).
Setare recomandată: -18 °C
AFIŞAJUL TEMPERATURII
Afişajul indică temperatura din compartimentul frigider între 2 °C şi 8
°C (consultaţi panoul de comandă, cifrele 1 care indică temperatura din
frigider) şi temperatura din compartimentul congelator între -16 °C şi
-24 °C (consultaţi panoul de comandă, cifrele 4 care indică temperatura
din congelator).
Pentru a evita risipirea alimentelor, vă rugăm să consultaţi setarea şi
perioadele de depozitare recomandate incluse în manualul de utilizare
online.

* Disponibil numai la anumite modele

Cifre care indică temperatura din frigider
Indicator Fast Cool (Răcire rapidă)
Indicator control precizie
Cifre care indică temperatura din
congelator
Indicator Fast Freeze (Congelare rapidă)
Indicator uşă deschisă
Indicator pană de curent
Indicatorul mod Party (Petrecere)
Indicator mod Vacation (Vacanţă)
Buton de mod
Butonul Oprire alarmă
Buton temperatură congelator / Fast
Freeze (Congelare rapidă) (3 sec.)
Buton standby (3 sec.)
Buton temperatură frigider / Fast Cool
(Răcire rapidă) (3 sec.)

FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)
Pentru conservare optimă, vă rugăm să utilizaţi funcţia Congelare
rapidă înainte de a introduce o cantitate mare de alimente în
congelator.
Apăsaţi butonul (12) până când pictograma (5) este activată pentru a
seta funcţia.
Funcţia se dezactivează automat după 26 de ore sau manual, selectând
o temperatură diferită a congelatorului.
Notă: evitaţi contactul direct între alimentele proaspete şi alimentele deja
congelate. Pentru a optimiza viteza de congelare, sertarele pot fi scoase şi
alimentele pot fi aşezate direct în partea inferioară a compartimentului.
DEZACTIVAREA ALARMEI SONORE
Pentru a dezactiva alarma sonoră, apăsaţi scurt pe butonul (11).
BUTONUL DE MOD
Vă permite să alegeţi între 2 sau mai multe opţiuni disponibile.
Odată ce aţi apăsat pe MOD, este selectată prima opţiune.
În cazul în care continuaţi să apăsaţi pe MOD, veţi defila între diferitele
opţiuni.
Bucla de defilare este:
Apăsarea 1: Se afişează prima opţiune (mod Petrecere); Butonul de mod
se aprinde
Apăsarea 2: Se afişează a 2-a opţiune (mod Vacanţă); Butonul de mod se
aprinde
Apăsarea 3: Dezactivarea opţiunilor (dacă fusese selectată vreo
opţiune); Butonul de mod se stinge
Modul Vacation (Vacanţă): Puteţi utiliza această funcţie în cazul
unei absenţe îndelungate de acasă. Pe afişaj va apărea temperatura
compartimentului frigider (+12 °C) şi se va aprinde pictograma mod
Vacanţă. După activarea acestei funcţii, scoateţi alimentele din
compartimentul frigider şi ţineţi ambele uşi închise - frigiderul va
menţine o temperatură adecvată pentru a preveni apariţia mirosurilor
neplăcute. Cu toate acestea, congelatorul rămâne la temperatura setată
iniţial. Se recomandă o curăţare temeinică (atât a compartimentului
frigider, cât şi a compartimentului congelator) înainte de activarea
acestei funcţii, pentru a preîntâmpina răspândirea bacteriilor.
Modul Party (Petrecere): Folosiţi această funcţie pentru a răci
băuturile în compartimentul congelator.

Important: lăsaţi sticla în compartimentul congelator doar cât timp
funcţia este activă (30 de minute). Un semnal acustic vă va informa cu
privire la încheierea funcţiei.
Apăsaţi butonul ALARMĂ sau butonul MOD pentru a dezactiva
alarma.
CONTROLUL CONGELĂRII
Aceasta este o tehnologie avansată care reduce fluctuaţiile de
temperatură din întregul compartiment congelator. Degerăturile sunt
reduse, alimentele păstrându-şi calitatea şi culoarea iniţiale.

Această funcţie este activată automat atunci când temperatura este
între -22 °C şi -24 °C. Dacă funcţia este activată, iar utilizatorul modifică
temperatura din congelator la o valoare din afara intervalului de
funcţionare, funcţia este dezactivată automat. Această funcţie poate
fi dezactivată apăsând concomitent butoanele Oprire alarmă şi
Compartiment congelator timp de 3 secunde.
6TH SENSE
Permite atingerea rapidă a condiţiilor de păstrare optime în ceea
ce priveşte temperatura interioară a aparatului.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR PROASPETE ŞI BĂUTURILOR
Legendă
ZONA CEA MAI PUŢIN RECE
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale,
conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor,
untului, gemurilor
ZONA RECE
Aceasta este recomandată pentru depozitarea
brânzeturilor, laptelui, alimentelor de consum zilnic,
delicateselor, iaurtului
ZONA CEA MAI RECE
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor,
deserturilor, cărnii şi peştelui.
SERTARUL PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME

SERTARELE CONGELATORULUI

SERTAR ZONĂ CONGELARE
(Zonă de răcire maximă)
Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/
gătite
Limitele de încărcare sunt determinate de structura specifică a aparatului
(coşuri, recipiente, clapete, sertare, rafturi etc.) sau limitele de încărcare sunt
determinate de capacitatea de încărcare obişnuită.
COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Multi Fresh Zone
Selectarea a 3 temperaturi pentru conservare optimă: Carne/peşte;
Produse lactate; Fructe/legume, oferind şi spaţiu de depozitare
suplimentar pentru verdeţuri proaspete.
Setări:
SCĂZUTĂ = Carne şi peşte
MEDIE = Produse lactate (brânză şi iaurt)
RIDICATĂ = Fructe şi legume
Pentru funcţionarea corectă a sertarului „Multi Fresh Zone”, este
necesar ca:
•
aparatul să fie pornit
•
următoarele funcţii speciale nu sunt selectate: Standby, Cooling-Off,
Vacation (în acest caz, scoateţi alimentele din interior).

* Disponibil numai la anumite modele

Funcţia Multiflow de distribuţie a aerului
Funcţia Multiflow permite distribuţia uniformă a aerului rece în cavitate
pentru conservarea optimă a alimentelor. Alimentele pot fi amplasate
pe orice raft al aparatului. Aveţi grijă să nu blocaţi orificiile de ventilaţie
pentru distribuţia aerului, asigurând astfel circulaţia liberă a acestuia.
Humidity control (Controlul umidităţii)*
Rotiţi selectorul la stânga dacă depozitaţi legume (pentru care se
recomandă un mediu cu umiditate ridicată), rotiţi selectorul la dreapta
dacă depozitaţi fructe (pentru care se recomandă un mediu cu
umiditate redusă), rotiţi selectorul în poziţia de mijloc dacă depozitaţi
un amestec de fructe şi legume.

Sistemul de iluminat (în funcţie de model)
Acest produs conţine o sursă de lumină cu
eficienţă energetică din clasa G

Acest produs conţine 2/4 surse de lumină
laterale cu eficienţă energetică din clasa F şi o
sursă de lumină în partea de sus cu eficienţă
energetică din clasa G

Acest produs conţine o sursă de lumină cu
eficienţă energetică din clasa G

Acest produs conţine o sursă de lumină în
partea de sus cu eficienţă energetică din clasa
G

COMPARTIMENTUL CONGELATOR
Sistemul Total No Frost
Sistemul Total No Frost previne în mod eficient formarea gheţii,
evitând neplăcerea dezgheţării manuale atât a congelatorului, cât şi a
frigiderului.
Sistemul său de ventilaţie asigură circularea perfectă a aerului rece în
ambele compartimente, evitând astfel acumularea gheţii.
Cuburi de gheaţă*
Umpleţi tava pentru gheaţă 2/3 cu apă şi aşezaţi-o înapoi în
compartimentul congelator.
Nu folosiţi în niciun caz obiecte tăioase sau ascuţite pentru a scoate
gheaţa.
Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 12 şi 24 de ore
este indicată pe plăcuţa cu date tehnice.
Tava de acces uşor*
Tava congelatorului este utilă pentru a accesa cu uşurinţă produsele
utilizate frecvent, pentru a congela sau, pur şi simplu, pentru a
depozita resturile alimentare sau articolele mici.

Covoraşul Fast Freeze (Congelare rapidă) (Alu PAD)*
Panoul metalic contribuie la congelarea rapidă a alimentelor.
Pentru curăţare uşoară, panoul metalic poate fi demontat, ridicându-l
înclinat din partea stângă.
Covoraşul de menţinere a prospeţimii*
Sertarul pentru fructe şi legume este echipat cu grătar pentru
menţinerea igienei. Datorită design-ului special al acestei componente,
fructele şi legumele nu sunt în contact cu scurgerile naturale (precum
apa pierdută prin scurgere şi umiditatea din legume) care cad sub
grătarul pentru menţinerea igienei. Grătarul pentru menţinerea igienei
este tratat cu tehnologia Microban SilverShield® care reduce bacteriile
dăunătoare de pe suprafaţa sertarului pentru fructe şi legume cu până
la 99,9%, pentru o mai bună conservare a fructelor şi legumelor **.
Grătarul pentru menţinerea igienei poate fi demontat pentru a fi spălat
atunci când se murdăreşte, ridicându-l pur şi simplu şi trăgându-l în
afară. Acesta poate fi pur şi simplu spălat manual, numai cu apă sau
cu detergenţi neutri obişnuiţi pentru vase. Acesta poate fi spălat şi în
maşina de spălat vase. După curăţare, uscaţi-l înainte de a-l pune înapoi
în locaş.

INFORMAŢII GENERALE
Sertarele, coşurile şi rafturile trebuie să rămână în poziţia curentă, cu
excepţia cazului în care se oferă indicaţii diferite în acest sens în ghidul de
referinţă rapidă.
Sistemul de iluminat din interiorul compartimentului frigider utilizează
iluminare cu LED-uri, permiţând o iluminare mai bună decât cea cu becuri
tradiţionale, precum şi un consum de energie foarte scăzut.
ELIMINAREA
Uşile şi capacele frigiderului trebuie demontate înainte ca aparatul să fie
dus la depozitul de deşeuri, pentru a evita blocarea copiilor sau animalelor
de casă în interiorul aparatului.

** Testat independent de IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK)
pe baza ISO 22196

DEMONTAREA SERTARELOR
Trageţi sertarele în afară până la capăt, ridicaţi-le şi scoateţi-le. Pentru a
beneficia de mai mult spaţiu, compartimentul congelator poate fi utilizat
fără sertare.
Verificaţi dacă uşa este închisă corect după ce aţi aşezat alimentele înapoi
pe grătare/rafturi.

REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
Ce trebuie făcut dacă...

Cauze posibile

Soluţii

Panoul de comandă
este oprit, aparatul nu
funcţionează.

Aparatul ar putea fi în modul Pornit/
Stand-by.
Este posibil să existe o problemă la sursa
de alimentare a aparatului.

Activaţi aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by.
Verificaţi dacă:
•
alimentarea cu energie nu este întreruptă
•
ştecărul este introdus corect în priză şi comutatorul cu doi poli
de la reţea (dacă există) este în poziţia corectă (adică permite
alimentarea aparatului)
•
dispozitivele de protecţie a sistemelor electrocasnice sunt
eficiente
•
cablul de alimentare nu este defect.

Becul din interior nu
funcţionează.

Ar putea fi necesară înlocuirea becului.

Contactaţi centrul de asistenţă tehnică autorizat.

Aparatul ar putea fi în modul Pornit/
Stand-by.

Activaţi aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by.

Temperatura din interiorul
compartimentelor nu este
suficient de scăzută.

Pot exista diverse cauze (consultaţi
secţiunea „Soluţii”).

Verificaţi dacă:
•
uşile se închid corect
•
aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură
•
temperatura setată este adecvată
•
circulaţia aerului prin grilele de ventilare de la baza aparatului nu
este blocată.

Marginea din faţă a
aparatului, la garnitura
de protecţie a uşii, este
fierbinte.

Aceasta nu este o defecţiune. Acest
lucru împiedică formarea condensului.

Nu este necesară aplicarea niciunei soluţii.

Pictograma 6 se aprinde,
clipeşte şi este emis un
semnal acustic.

Alarmă uşă deschisă
Se activează când o uşă rămâne
deschisă prea mult timp.

Închideţi uşile aparatului pentru a dezactiva semnalul acustic.

Pictograma 7 se aprinde,
clipeşte şi este emis
un semnal acustic, iar
pe afişajul temperaturii
din congelator clipeşte
temperatura atinsă.

Alarma de întrerupere a curentului
Aceasta se activează atunci când
alimentarea cu energie electrică este
întreruptă un timp îndelungat, lucru
care poate determina o creştere
a temperaturii în compartimentul
congelator.
Notă: Până când nu este dezactivată
alarma de întrerupere a curentului, nu
puteţi seta o altă temperatură pentru
aparat.

Înainte de a dezactiva semnalul acustic, se recomandă să acordaţi
atenţie temperaturii indicate pe afişajul temperaturii din congelator,
valoare corespunzătoare celei mai înalte temperaturi atinse de
compartimentul congelator în timpul penei de curent. Apăsaţi scurt
pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic.
După apăsarea butonului, pe afişajul temperaturii va apărea din nou
valoarea setată. În cazul în care compartimentul congelator nu a ajuns
încă la temperatura optimă pentru conservarea alimentelor, alarma
de temperatură din compartimentul congelator s-ar putea activa
(consultaţi Alarma de temperatură din compartimentul congelator).
Verificaţi alimentele înainte de a le consuma.

Butonul „Oprire alarmă”
se aprinde, afişajul
temperaturii din congelator
clipeşte şi se aude un
semnal acustic.

Alarmă de temperatură
compartiment congelator
Alarma de temperatură din
compartimentul congelator indică
faptul că acesta nu a atins temperatura
optimă. Aceasta se poate întâmpla: la
prima utilizare, după decongelare şi/sau
curăţare, dacă au fost introduse cantităţi
mari de alimente în congelator sau dacă
uşa congelatorului nu a fost închisă
corect.

Apăsaţi scurt pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul
acustic: Afişajul temperaturii din congelator încetează să mai
clipească. Butonul „Oprire alarmă” se stinge automat atunci când
se ating condiţiile optime de temperatură. În cazul în care alarma
de temperatură din compartimentul congelator rămâne activată,
contactaţi centrul de service autorizat.

Literele „F” şi „E” clipesc pe
afişaj.

Alarmă de defecţiune
Alarma indică o defecţiune la o
componentă tehnică.

Contactaţi centrul de service autorizat.

* Disponibil numai la anumite modele
Politicile, documentaţia standard şi informaţii suplimentare despre produs pot fi găsite:
•
Vizitând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu
•
Utilizând QR Code
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de
telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă
rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.
Informaţiile privind modelul pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică. Eticheta include, de
asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date https://eprel.
ec.europa.eu.
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