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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 de alimentare cu energie electrică. Odată ce a fost
conectat, acesta va începe să funcţioneze automat. Setările ideale de
temperatură sunt presetate din fabrică.

După ce aţi pornit aparatul, aşteptaţi timp de 4-6 ore pentru ca acesta
să atingă temperatura corectă de depozitare a alimentelor.

PANOUL DE COMANDĂ
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TASTA DE PORNIRE/OPRIRE
Pentru a porni/opri produsul apăsaţi atât butonul Acţionare congelator,
cât şi butonul Congelare rapidă timp de 3 secunde.
SETAREA TEMPERATURII CONGELATORULUI
Pentru reglarea temperaturii compartimentului congelator, utilizaţi
butonul de acţionare a congelatorului. Temperatura congelatorului
este alcătuită din 4 nivele, aşa cum este indicat pe serigrafie (semnalată
de iluminarea cu LED-uri).
Setarea recomandată pentru congelator este de -18 °C.
FUNCŢIA FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)
Această funcţie este recomandată pentru congelarea alimentelor
proaspete. Alimentele proaspete trebuie congelate cât mai rapid
posibil pentru a fi conservate optim şi pentru a-şi păstra valorile
nutritive. Apăsaţi butonul Congelare rapidă atunci când trebuie să
congelaţi alimente proaspete; indicatorul Congelare rapidă se va
aprinde.
Vă recomandăm să apăsaţi pe butonul Congelare rapidă cu 24
de ore înainte de a introduce alimente în aparat, pentru a pregăti
compartimentul congelator în vederea garantării condiţiilor optime
de congelare. Vă recomandăm să utilizaţi sertarul inferior pentru a
maximiza capacitatea de congelare.
Funcţia Congelare rapidă se dezactivează automat după 48 de ore sau
poate fi dezactivată manual, apăsând butonul Congelare rapidă.
SETAREA TEMPERATURII FRIGIDERULUI
Temperatura frigiderului este alcătuită din 4 nivele, aşa cum este
indicat pe serigrafie (semnalată de iluminarea cu LED-uri). Pentru
reglarea temperaturii compartimentului frigider utilizaţi butonul de
acţionare a frigiderului.
Setarea recomandată pentru compartimentul frigider este de +4 °C.
FUNCŢIA FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)
Puteţi activa sau dezactiva funcţia Răcire rapidă (răcirea rapidă atât a
alimentelor proaspete, cât şi a celor preparate recent) apăsând pe tasta
Răcire rapidă de pe afişaj. LED-ul Răcire rapidă se aprinde când funcţia
este activată. Funcţia se dezactivează automat după 12 ore sau poate fi
dezactivată manual, apăsând butonul Răcire rapidă.

* Disponibil numai la anumite modele

Buton de acţionare congelator
Butonul Fast Freeze (Congelare rapidă)
Indicator luminos Fast Freeze (Congelare
rapidă)
Indicator luminos de temperatură
congelator
Indicator luminos de temperatură a
frigiderului
Indicator luminos Fast cool (Răcire rapidă)
Butonul Fast cool (Răcire rapidă)
Buton de acţionare frigider

BEC CU LED
Acest produs conţine o sursă de lumină cu eficienţă energetică din
clasa F.
Dacă sistemul de iluminare cu LED-uri nu funcţionează, contactaţi
serviciul de asistenţă tehnică pentru a-l înlocui.
Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când uşa
frigiderului este deschisă. Dacă uşa este lăsată deschisă pentru mai
mult de 8 minute, becul se va stinge automat.
6th SENSE
Această funcţie se activează automat pentru a asigura condiţiile optime
de păstrare a alimentelor depozitate. Funcţia „6th Sense” se activează
automat atunci când:
•
s-a introdus o cantitate mare de alimente în frigider
•
uşa frigiderului a fost lăsată deschisă un timp îndelungat
•
are loc o întrerupere prelungită a alimentării cu curent electric,
determinând creşterea temperaturii interne a aparatului la valori
care nu pot garanta depozitarea în siguranţă a alimentelor.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR PROASPETE ŞI BĂUTURILOR
Legendă
a)

ZONA TEMPERATĂ
Aceasta este 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

*

b)

a) Aceasta este recomandată pentru depozitarea
mezelurilor, deserturilor, cărnii şi peştelui
b) Aceasta este recomandată pentru depozitarea
cărnii şi peştelui.
Sertarul este disponibil numai la anumite modele
SERTARUL PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME

SERTARELE CONGELATORULUI
(Un singur sertar la modelele mai mici de 1,7 m)
SERTARUL ZONEI DE CONGELARE
(Zonă de răcire maximă)
Acesta este recomandat pentru congelarea
alimentelor proaspete/gătite

* Numărul şi tipul de rafturi de pe uşă depind de model

COMPARTIMENTUL DE RĂCIRE
Dezgheţarea compartimentului frigider se realizează complet automat.
Prezenţa picăturilor de apă pe peretele posterior interior al
compartimentului frigider indică desfăşurarea fazei de dezgheţare
automată.
Apa rezultată din dezgheţare este direcţionată automat spre un orificiu
de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.
Sertarul Fresh Box 0°C *
Fresh Box 0°C este un sertar (b) ideal pentru depozitarea cărnii şi
peştelui. Prin reducerea/creşterea temperaturii frigiderului, influenţaţi
şi temperatura din compartimentului Fresh Box 0°C. Nu uitaţi că acest
compartiment este o caracteristică mecanică utilizată continuu şi nu
poate fi oprită.

Raft rabatabil*
Acest raft poate fi utilizat în trei moduri diferite:
1. Adâncime completă, pentru utilizarea întregii suprafeţe.

2.

Jumătate din adâncime, pentru utilizarea părţii din spate şi, în
acelaşi timp, crearea spaţiului necesar pentru articole înalte
(precum sticle şi borcane) pe raftul inferior. Pentru a regla raftul la
jumătate din adâncime, ridicaţi uşor partea din faţă, apoi trageţi-o
spre dumneavoastră.

3.

Rabatat în sus, dacă aveţi nevoie de spaţiu pentru articole înalte
sau voluminoase pe raftul inferior. Pentru a rabata raftul în sus,
reglaţi-l mai întâi în poziţia de mijloc de la jumătate din adâncime.
Rabataţi raftul în jos pentru a reveni la utilizarea la jumătate din
adâncime sau la adâncimea completă.

Humidity Control (Controlul umidităţii)*
Activaţi regulatorul de umiditate (poziţia B) dacă doriţi să depozitaţi
alimente într-un mediu cu umiditate redusă, precum fructele, sau
dezactivaţi-l (poziţia A) dacă doriţi să depozitaţi alimente, precum
legumele, într-un mediu cu umiditate mai ridicată.
A

B

* Disponibil numai la anumite modele

COMPARTIMENTUL CONGELATOR
Congelatoarele cu sistem Total No Frost asigură circulaţia aerului rece
în jurul zonelor de depozitare şi previne formarea gheţii, eliminând
astfel complet necesitatea de dezgheţare.
Produsele congelate nu se lipesc de pereţi, etichetele rămâne lizibile,
iar spaţiul de depozitare rămâne curat şi degajat.
Compartimentul congelator permite depozitarea alimentelor
congelate şi congelarea alimentelor proaspete.
Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată într-un
anumit interval de timp este indicată pe plăcuţa cu date tehnice.
Aşezaţi alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul
compartimentului congelator, lăsând spaţiu suficient în jurul acestora
pentru a permite libera circulaţie a aerului. Evitaţi să lăsaţi alimentele
proaspete să intre în contact direct cu alimentele congelate. Limitele
de încărcare sunt determinate de suporturi, clapete, sertare, rafturi etc.

Asiguraţi-vă că aceste componente se pot închide în continuare
cu uşurinţă după încărcare. Sertarul din zona/compartimentul
de congelare este indicat în imaginea de deasupra. Pentru a
optimiza viteza de congelare şi a beneficia de mai mult spaţiu de
depozitare, compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertarele
congelatorului, iar alimentele pot fi aşezate direct pe partea inferioară
a compartimentului. Pentru a evita risipirea alimentelor, vă rugăm să
consultaţi setarea şi perioadele de depozitare recomandate incluse în
manualul de utilizare online.
Cuburile de gheaţă
Umpleţi cu apă tava pentru cuburi de gheaţă în proporţie de 2/3 şi
aşezaţi-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiţi obiecte
tăioase sau ascuţite pentru a scoate gheaţa.

ACCESORIILE*
SUPORT PENTRU OUĂ

TAVĂ PENTRU CUBURI DE
GHEAŢĂ

RAFT PENTRU STICLE

RAFT RABATABIL

INFORMAŢII GENERALE
Sertarele, coşurile şi rafturile vor fi menţinute în poziţia curentă dacă
nu există specificaţii diferite în această privinţă în ghidul de referinţă
rapidă.
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider
utilizează becuri cu LED-uri, care asigură o iluminare de calitate
superioară şi utilizează mai puţină energie decât becurile tradiţionale.

Uşile şi capacele frigiderului trebuie scoase înainte de eliminarea
aparatului, pentru a evita blocarea copiilor sau animalelor în interiorul
acestuia.

REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
Ce trebuie făcut dacă...

Cauze posibile

Soluţii

Aparatul nu funcţionează.

Este posibil să existe o problemă la
reţeaua de alimentare cu energie
electrică a aparatului.

•

Există apă în tăviţa pentru
decongelare.
Marginile dulapului în care
este încorporat aparatul,
care intră în contact cu
garnitura uşii, sunt calde la
atingere.
Becul nu funcţionează.

•

Acest lucru este normal pe vreme
•
călduroasă şi umedă. Este posibil ca tăviţa
să se umple până la jumătate.
Aceasta nu este o defecţiune. Acest
lucru este normal pe vreme călduroasă
şi atunci când compresorul este în
funcţiune.
Ar putea fi necesară înlocuirea becului.
Este posibil ca aparatul să se afle în
modul Pornire/Stand-by.

•
•
•

Motorul pare să rămână în
funcţiune prea mult timp.

Timpul de funcţionare a motorului
depinde de diferiţi factori: frecvenţa
de deschidere a uşii, cantitatea de
alimente depozitate, temperatura din
încăpere, setările sistemului de control al
temperaturii.

•
•
•
•

Asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este introdus într-o
priză funcţională cu tensiune corespunzătoare.
Verificaţi dispozitivele de protecţie şi siguranţele sistemului electric
din locuinţa dumneavoastră
Asiguraţi-vă că aparatul este poziţionat orizontal, astfel încât apa să
nu se reverse.

Asiguraţi-vă că dispozitivele de protecţie şi siguranţele sistemului
electric din locuinţa dumneavoastră funcţionează corespunzător.
Asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este introdus într-o
priză funcţională, cu tensiune corespunzătoare
Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite
departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de
acelaşi tip, disponibile numai la centrele noastre de asistenţă
tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizaţi.
Asiguraţi-vă că butoanele de comandă ale aparatului sunt reglate
corect.
Verificaţi să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat.
Aveţi grijă ca uşa să nu fie deschisă prea des.
Verificaţi dacă uşa se închide corespunzător.

Ce trebuie făcut dacă...

Cauze posibile

Soluţii

Temperatura aparatului este Pot exista diverse cauze (consultaţi
prea înaltă.
secţiunea „Soluţii”).

•
•
•
•
•

Uşile nu se deschid şi nu se
închid corespunzător.

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

•
•
•
•

Verificaţi dacă condensatorul (din partea posterioară a aparatului)
este curat, fără praf şi scame.
Asiguraţi-vă că uşa este închisă corespunzător.
Asiguraţi-vă că garniturile uşii sunt montate corespunzător.
În zilele călduroase sau dacă este cald în încăpere, este normal ca
motorul să funcţioneze un timp mai îndelungat.
Dacă uşa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă
în aparat au fost introduse cantităţi mari de alimente, motorul
va funcţiona un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul
aparatului.
Aveţi grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze uşa.
Verificaţi dacă componentele din interior sau dispozitivul automat
de producere a gheţii se află într-o poziţie corespunzătoare.
Aveţi grijă ca garniturile uşii să nu fie murdare sau lipicioase.
Asiguraţi-vă că aparatul este în poziţie perfect orizontală.

TABELUL CU ALARME
Tip de alarmă

Semnal

Cauză

Alarmă de uşă deschisă. Alarma acustică se activează şi
Uşa a rămas deschisă mai mult de 3 minute.
lumina clipeşte.
Alarma acustică se activează şi
Uşile nu se închid corespunzător sau
două indicatoare luminoase clipesc. garniturile sunt deteriorate. Uşile sunt
deschise prea frecvent. Frigiderul sau
congelatorul a fost umplut excesiv.
Temperatura din interiorul congelatorului este
prea ridicată. Verificaţi calitatea produselor
alimentare şi eliminaţi-le dacă este necesar.
Alarmă de temperatură.
Alarma acustică se activează
Uşile nu se închid corespunzător sau
şi patru indicatoare luminoase
garniturile sunt deteriorate. Uşile sunt
clipesc.
deschise prea frecvent. Frigiderul sau
congelatorul a fost umplut excesiv.
Temperatura congelatorului înregistrează
un nivel periculos de ridicat: alimentele din
interior nu trebuie consumate.

Soluţie
Închideţi uşa.
Pentru a opri semnalul acustic,
deschideţi şi închideţi uşa de
refrigerare şi restabiliţi funcţionarea
normală.

Pentru a opri semnalul acustic,
deschideţi şi închideţi uşa de
refrigerare şi restabiliţi funcţionarea
normală.

* Disponibil numai la anumite modele
Puteţi găsi politicile, documentaţia standard, informaţiile despre comandarea pieselor de schimb şi
informaţiile suplimentare despre produs:
•
Vizitând site-urile noastre web docs.whirlpool.eu şi parts-selfservice.whirlpool.com
•
Utilizând codul QR
•
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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