HU

Rövid útmutató
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.

ELSŐ HASZNÁLAT
Elhelyezése után az elektromos hálózatba való bekötése előtt hagyjuk
a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után
automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a
gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő
élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

KEZELŐPANEL
1.
2.
3.
4.
5.

BE/KI
Az egész készülék (a hűtőtér és a fagyasztótér is) bekapcsolható a
gomb 2 másodpercig történő megnyomásával. Az utoljára beállított
érték jelenik meg a felhasználói felületen. Nyomja meg ezt a gombot a
készülék kikapcsolásához.
HŰTŐHŐMÉRSÉKLET JELZŐFÉNYE
A hűtőtér hőmérsékletét mutatja.
A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA
Lehetővé teszi a hűtőtér hőmérsékletének módosítását,
valamint a választott hőmérsékletet megjeleníti a kijelzőn.
A hűtőtér hőmérsékletéhez ajánlott beállítás +4 °C.
FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS) JELZŐFÉNYE
A Gyorsfagyasztás gomb megnyomásakor világít.
FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS) FUNKCIÓ
Ez a funkció friss élelmiszer fagyasztásához ajánlott. A friss élelmiszert
a lehető leggyorsabban le kell fagyasztani a lehető legjobb tárolás és
a tápérték megőrzése érdekében. Élelmiszer fagyasztásához nyomja
meg a Gyorsfagyasztás gombot; ekkor kigyullad a Gyorsfagyasztás
jelzőfénye.
Javasoljuk, hogy az élelmiszer behelyezése előtt 24 órával nyomja meg
a Gyorsfagyasztás gombot, így a lehető legjobb fagyasztási feltételek
biztosíthatók a fagyasztótérben. A teljes fagyasztási kapacitás
kihasználása érdekében javasoljuk, hogy az alsó fiókot használja.
A Gyorsfagyasztás funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol,
de manuálisan is kikapcsolható a Gyorsfagyasztás gombbal.

* Kizárólag adott típusok esetén

Be/ki
A hűtőtér hőmérsékletét jelző lámpa
A hűtőtér hőmérsékletének beállítása
Fast Freeze (Gyorsfagyasztás) jelzőfénye
Fast Freeze (Gyorsfagyasztás) gomb

LED VILÁGÍTÁS
A készülék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
Ha a LED világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a
vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.
Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a
hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a
világítás automatikusan kikapcsol.
6th SENSE
Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához
optimális feltételeket. A „6th Sense” funkció automatikusan aktiválódik,
amikor:
•
nagy mennyiségű élelmiszert pakol a készülékbe;
•
a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;
•
hosszan tartó áramkimaradás történt, amely a készülék
hőmérsékletének olyan szintre való emelkedését idézte elő, amely
nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA
Jelmagyarázat
a)

MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz,
savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott

*

b)

HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk,
joghurt tárolásához ajánlott
LEGHIDEGEBB ZÓNA
a) Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához
ajánlott
b) Hús és hal tárolásához ajánlott.
A fiók csak bizonyos modellek esetén elérhető
ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ

FAGYASZTÓFIÓKOK
(Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)
MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(Leghidegebb zóna)
Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

* Az ajtópolcok száma és típusa a modelltől függ
HŰTŐTÉR
A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.
Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt
jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van.
A leolvasztott víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és
összegyűlik egy edényben, amelyből azután elpárolog.
Fresh Box 0 °C-os fiók *
A Fresh Box 0°C-os fiók (b) ideális húsok és halak tárolására. A hűtőtér
hőmérsékletének növelésével/csökkentésével módosítja a Fresh
Box 0°C-os fiók hőmérsékletét is. Vegye figyelembe, hogy ez a zóna
folyamatosan működik, nem kapcsolható ki.

Állítható polc*
A polc háromféleképpen használható:
1. Teljesen kihúzva, így a teljes felülete használható.

2.

Félig kihúzva, így a hátsó része használható, miközben helyet
biztosítunk a magasabb tárgyaknak (pl. palack, kancsó) az alsó
polcon. Ha félig kívánja kihúzni a polcot, enyhén emelje meg az
elülső részt, majd tolja be.

3.

Felhajtva, ha helyet kell csinálnunk a magas vagy nagy méretű
tárgyaknak az alsó polcon. A polc felhajtásához először állítsa azt
a félig kihúzott helyzetbe. Ha ismét félig vagy teljesen kihúzott
helyzetben kívánja használni a polcot, hajtsa le.

Humidity Control (A páratartalom szabályozása)*
Állítsa bekapcsolt állásba a páratartalom-szabályozót (B állás), ha
kevésbé párás környezetben szeretné tárolni az élelmiszert (pl.
gyümölcsök), vagy állítsa kikapcsolt állásba (A állás), ha párásabb
környezetre van szükség (pl. zöldségek).
A

B

* Kizárólag adott típusok esetén

FAGYASZTÓTÉR
A Total No Frost fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak a
tárolóterületek körül, és megakadályozzák a jégképződést, így
egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.
A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a készülék falához, a
címkék olvashatók maradnak, és a tárolóterület is tiszta marad.
A fagyasztótér lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek tárolását és a
friss élelmiszerek fagyasztását.
Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az
adattáblán található. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér
fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon
a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja, hogy a friss élelmiszerek
közvetlenül hozzáérjenek a fagyasztott ételekhez. A terhelési határokat
a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg.

Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen
be lehessen zárni. A mélyhűtött zóna fiókja/rekesze a fenti képen
látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása
érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek nélkül,
azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér aljára helyezhető. Az
élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati
útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.
Jégkocka
Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a
tartót a fagyasztótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég
eltávolításához.

TARTOZÉKOK*
TOJÁSTARTÓ

JÉGKOCKATARTÓ

PALACKTARTÓ

ÁLLÍTHATÓ POLC

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat,
kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni.
A hűtőtér belsejében található világítórendszer LED-es lámpákat
használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát
fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

Hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőszekrény ajtajait és
fedeleit le kell szerelni, nehogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a
készülékbe.

HIBAELHÁRÍTÁS
Mi a teendő, ha...

Lehetséges okok

Megoldások

A készülék nem működik.

Lehetséges, hogy a készülék elektromos
tápellátásával van gond.

•

Víz található a
leolvasztótálcában.
A készülék ajtótömítéssel
érintkező szélei érintéskor
melegek.
Nem működik a világítás.

•

Ez meleg, párás időben normális
•
jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.
Nem jelent meghibásodást. Meleg
időben és a kompresszor működése
esetén ez normális jelenség.
Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. •
Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/
készenléti állapotban van.
•
•

Úgy tűnik, hogy a motor túl
hosszan működik.

A motor működési ideje az alábbiaktól
függ: az ajtónyitások száma, a tárolt
élelmiszer mennyisége, a helyiség
hőmérséklete, a hőmérsékletszabályozók beállítása.

A készülék hőmérséklete túl Ennek különböző okai lehetnek (lásd a
magas.
„Megoldások” oszlopot).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű
konnektorba van-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit
és biztosítékait
Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz
kifolyjon.

Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi
berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű
konnektorba van-e csatlakoztatva
Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal,
hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet
kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet
beszerezni.
Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e
beállítva.
Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a
készülékbe.
Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.
Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.
Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl
poros, szennyezett-e.
Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.
Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor
természetesen hosszabb ideig működik.
Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb
mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb
ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.

Mi a teendő, ha...

Lehetséges okok

Megoldások

Az ajtók nem nyílnak vagy
záródnak megfelelően.

Ennek különböző okai lehetnek (lásd a
„Megoldások” oszlopot).

•
•
•
•

Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az
ajtót.
Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a
helyükön vannak-e.
Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszok vagy ragadós
anyag.
Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.

RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA
Riasztás típusa

Jelzés

Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés. A hűtőszekrény világítása villog.
Hibás működés.

A hőmérséklet jelzőfényei
villognak.

Ok

Megoldás

Az ajtó 3 percnél tovább maradt
nyitva.
A készülék hibás működése.

Zárja be az ajtót.
Vegye fel a kapcsolatot a
vevőszolgálattal.

* Kizárólag adott típusok esetén
A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos
további információk az alábbi elérhetőségeken találhatók:
•
Látogasson el a docs.whirlpool.eu and parts-selfservice.whirlpool.com weboldalra
•
a QR-kód 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-kód. A címkén található
modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál https://eprel.ec.europa.eu.
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