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OPIS PRODUKTU

INSTRUKCJA CODZIENNEJ 
EKSPLOATACJI

Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z  
Zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP  
PRODUKTU WHIRLPOOL
Aby móc korzystać z programu kompleksowej 
pomocy i wsparcia, należy zarejestrować swój 
produkt na stronie www . whirlpool . eu / register

WWW
Instrukcje bezpieczeństwa oraz Instrukcję 
obsługi i konserwacji można pobrać odwiedzając 
naszą stronę internetową www . whirlpool . eu i 
postępując zgodnie z poleceniami podanymi na 
odwrocie tej broszury.

1. Przycisk Zamrażarka °C
2. Przycisk Super Zamrażanie
3. Niebieska kontrolka funkcji Super 

Zamrażanie
4. Żółta kontrolka temperatury 

zamrażarki
5. Żółta kontrolka temperatury 

chłodziarki
6. Niebieska kontrolka funkcji 

Przyspieszone Chłodzenie
7. Przycisk Przyspieszone Chłodzenie
8. Przycisk Chłodziarka °C

URZĄDZENIE

PANEL STEROWANIA

1. Panel sterowania*
2. Pojemnik do przechowywania 

warzyw i owoców *
3. Strefa przechowywania delikatnych 

produktów 0°C /  
Bezpieczne odmrażanie *

4. Komora zamrażania i 
przechowywania zamrożonej 
żywności

5. Wyjmowane półki*
6. Wskaźnik temperatury*
7. Stojak na butelki*
8. Półka na butelki*
9. Stopki poziomujące

* Liczba akcesoriów i/lub położenie mogą 
być różne; dostępne tylko w niektórych 
modelach.
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AKCESORIA
POJEMNIK NA LÓD PÓŁKA NA BUTELKI

 

PIERWSZE UŻYCIE
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu do zasilania urządzenie zaczyna działać 
automatycznie. Po włączeniu urządzenia należy odczekać 
co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do 
chłodziarki i komory zamrażarki.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania wyświetlacz zostaje 
podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie 
ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości 
ustawień komory chłodziarki - zamrażarki.

CODZIENNA EKSPLOATACJA 

FUNKCJE
PRZYCISK ZAMRAŻARKA °C
Służy do regulacji temperatury w komorze zamrażarki. 
Przycisk jest używany razem z przyciskiem SUPER 
ZAMRAŻANIE w celu wł./wył. urządzenia.Oba przyciski 
należy wcisnąć jednocześnie i przetrzymać 3 sekundy.

TEMPERATURA ZAMRAŻARKI
Aby ustawić temperaturę zamrażarki, nacisnąć przycisk 
Zamrażarka °C. Temperaturę zamrażarki można regulować w 
zakresie od -18°C do -26°C. O wybranym ustawieniu informują 
diody LED temperatury zamrażarki.

SUPER ZAMRAŻANIE
Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania 
dużych ilości żywności do komory zamrażarki. Aby włączyć 
lub wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk SUPER 
ZAMRAŻANIE. Po włączeniu funkcji Super Zamrażanie, na 
wyświetlaczu świeci się niebieska kontrolka. Po 24 godzinach 
umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w górnym 
koszu komory zamrażarki. Funkcja wyłącza się automatycznie 
po upływie 48 godzin, albo można ją wyłączyć ręcznie, 
ponowne wciskając przycisk Super Zamrażanie °C.

TEMPERATURA CHŁODZIARKI
Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk 
Chłodziarka °C. Temperaturę chłodziarki można regulować z 
zakresie od +2°C do +8°C. O wybranym ustawieniu informują 
diody temperatury chłodziarki.

PRZYSPIESZONE CHŁODZENIE
Za pomocą funkcji Przyspieszone Chłodzenie można zwiększyć 
wydajność chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej funkcji 
jest zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie włożona 
bardzo duża ilość żywności. Nacisnąć przycisk Przyspieszone 
Chłodzenie w celu włączenia funkcji Przyspieszone Chłodzenie. 
Po włączeniu funkcji szybkiego chłodzenia świeci się niebieska 
kontrolka na wyświetlaczu chłodziarki. Funkcja zostaje 
automatycznie wyłączona po 6 godzinach lub można ją 
wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Przyspieszone Chłodzenie.

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano 
diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy 
jednoczesnym niskim zużyciu energii. Jeśli oświetlenie LED nie 
działa, w celu jego wymiany należy skontaktować się z serwisem.

6th SENSE
Funkcja 6th Sense automatycznie zapewnia najlepsze warunki 
do przechowywania żywności.

INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ
Ta opcjonalna funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby 
włączyć inteligentny wyświetlacz, należy jednocześnie 
nacisnąć przyciski Chłodziarka °C  oraz Zamrażarka °C  
i przytrzymać je przez minimum 3 sekundy do chwili, gdy 
rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć tę funkcję, 
powtórz tę samą procedurę. Należy pamiętać, że ta funkcja 
nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania, a jedynie 
zmniejszenie poboru mocy przez wyświetlacz zewnętrzny.

WSKAŹNIK TEMPERATURY *
Wskaźnik temperatury informuje użytkownika, że 
temperatura w tej komorze jest wystarczająco niska do 
przechowywania żywności, poprzez wyświetlenie "OK".
1. Sprawdzić, czy OK widać wyraźnie na kontrolce (patrz 

ilustracja poniżej).

2. Jeśli napis “OK” nie pojawia się, to znaczy że temperatura 
jest za wysoka: ustawić niższą temperaturę i poczekać 
około 10 godzin, aż temperatura się ustabilizuje.

3. Sprawdzić ponownie kontrolkę: w razie potrzeby 
ustawić temperaturę od początku. Jeśli do urządzenia 
włożono duże ilości produktów spożywczych, lub jeśli 

Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji 
obsługi i konserwacji urządzenia / na ostatniej stronie podano 
informacje, w jaki sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i 
konserwacji urządzenia
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drzwiczki chłodziarki były często otwierane, normalne 
jest, że wskaźnik nie pokazuje napisu OK. Odczekać co 
najmniej 10 godzin przed ustawieniem pokrętła OBSŁUGI 
CHŁODZIARKI na wyższą temperaturę.

STREFA PRZECHOWYWANIA DELIKATNYCH PRODUKTÓW 
0 °C / BEZPIECZNE ROZMRAŻANIE *
Komora przeznaczona do przechowywania szybko psujących się 
produktów żywnościowych, takich jak mięso i świeże ryby. Niska 
temperatura w komorze pozwala na przechowywanie żywności 
przez okres do jednego tygodnia - wg badań przeprowadzonych 
na produktach mięsnych - z zachowaniem jej właściwości 
odżywczych, wyglądu i zapachu. Komora ta jest również bardzo 
odpowiednia do bezpiecznego rozmrażania produktów, 
ponieważ niskie temperatury uniemożliwiają rozprzestrzenianie 
się mikroorganizmów, pozwalając jednocześnie zachować smak 
i inne właściwości organoleptyczne potrawy. Nie nadaje się do 
przechowywania owoców, warzyw i zielonej sałaty. Ale może 
być wykorzystana do przechowywania świeżo przygotowanych 
potraw z makaronu, potraw gotowanych, czy pozostałości 
potraw.

POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA WARZYW I OWOCÓW *
Pojemniki sałatkowe zainstalowane w lodówce zostały 
zaprojektowane specjalnie z myślą o utrzymywaniu świeżości 
owoców i warzyw. Otworzyć regulator wilgotności (pozycja 
B), aby przechowywać żywność (np. owoce) w mniej 
wilgotnych warunkach lub zamknąć go (pozycja A), aby 
zapewnić bardziej wilgotne warunki (np. warzywom)

A

B

A

B

PÓŁKI *
Dzięki specjalnym prowadnicom półki można wyjmować, 
a ich wysokość jest regulowana, co umożliwia łatwe 
przechowywanie dużych pojemników i produktów.

TABELA ALARMÓW

TYP ALARMU SYGNAŁ PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Alarm otwartych 
drzwiczek.

Oświetlenie chłodziarki miga.
Kontrolka Alarmu miga.

Drzwiczki są otwarte przez 
ponad 2 minuty.

Zamknąć drzwiczki lub nacisnąć 
przycisk Wyłączenie alarmu, aby 
wyłączyć alarm akustyczny.

Alarm 
temperatury.

Oświetlenie chłodziarki NIE 
DZIAŁA.

Drzwiczki są otwarte przez 
ponad 4 minuty.

Zamknąć drzwiczki.

Usterka. Miga dowolna kontrolka 
temperatury.

Usterka urządzenia. Skontaktować się z serwisem.

NORMALNE ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Syczenie po włączeniu urządzenia po raz 
pierwszy lub po dłuższej przerwie.

Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca 
przechodzi do przewodów rurowych.

Odgłos „BRRR" wydawany przez 
pracującą sprężarkę chłodziarki.

Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór 
wody lub wentylator.

Trzaskanie, gdy zaczyna działać 
sprężarka.

Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez 
termostat, który włącza się za każdym 
uruchomieniem sprężarki.
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KARTA PRODUKTU
WWW Kartę danych produktu włącznie z parametrami 

poboru energii można pobrać ze strony internetowej 
Whirlpool http : / / docs . www . whirlpool . eu

JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I 
KONSERWACJI
> WWW Pobrać Instrukcję obsługi i 
konserwacji ze strony internetowej 
http : / / docs . www . whirlpool . eu, zaznaczając 
kod produktu (można użyć tego kodu QR).
> Albo skontaktować się z serwisem 

KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM
Nasze dane kontaktowe znajdują się w 
instrukcjach gwarancji. Kontaktując się z naszym 
serwisem technicznym, należy podać kody z 
tabliczki znamionowej swojego urządzenia.

Wydrukowano we Włoszech

PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI  
I NAPOJÓW

Legenda

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania napojów, mleka 
oraz produktów, takich jak nabiał, produkty 
delikatesowe, jogurty, jajka, masło, sosy, marynaty, 
desery

SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY:  
STREFA PRZECHOWYWANIA DELIKATNYCH 
PRODUKTÓW 0 °C / BEZPIECZNE 
ROZMRAŻANIE *
Zalecana do przechowywania mięsa, ryb, wędlin, 
świeżo przygotowanych potraw z makaronu, 
potraw gotowanych, pozostałości potraw.
Ta strefa jest również zalecana do rozmrażania 
potraw. 

SZUFLADA STREFY SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
Zalecana do zamrażania świeżej i gotowanej 
żywności.

SZUFLADY ZAMRAŻARKI - ZWYKŁE MROŻENIE
Zalecane do przechowywania mrożonek i lodów.

Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie 
odpowiadają kolorom szuflad

KOMORA CHŁODZIARKI
Używać pojemników wielokrotnego 
użytku – plastikowych, metalowych, 
aluminiowych i szklanych lub folii 
samoprzylegającej.
Żywność i napoje, które mogą wydzielać 
lub przyjmować zapachy, należy 
zawsze przechowywać w zamkniętych 
pojemnikach lub pod przykryciem.
Gdy w chłodziarce przechowywana 
jest niewielka ilość żywności, zaleca się 
korzystanie z półek nad pojemnikiem 
na owoce i warzywa, ponieważ jest to 
najzimniejszy obszar w komorze.

Produkty żywnościowe wydzielające 
duże ilości gazu etylenowego i produkty 
wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, 
warzywa, w tym sałaty, należy zawsze 
umieszczać lub opakowywać osobno, 
aby zapobiec skracaniu ich terminu 
przydatności do spożycia; na przykład 
nie przechowywać pomidorów razem z 
owocami kiwi lub kapustą.
Aby zapobiec przewracaniu się butelek, 
można umieścić je w specjalnym uchwycie 
(występuje w wybranych modelach).
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację 
powietrza, nie należy przechowywać 
artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.

KOMORA ZAMRAŻARKI
Komora zamrażarki jest doskonałym 
miejscem do przechowywania 
mrożonej żywności, przygotowywania 
kostek lodu i zamrażania świeżej 
żywności.
Maksymalny ciężar żywności, 
jaką można zamrozić w ciągu 
doby, przedstawiono na tabliczce 
znamionowej (…kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być 
przechowywana niewielka ilość 
produktów, zaleca się umieszczenie 
ich w najzimniejszym miejscu komory 
zamrażarki, tzn. w jej środkowej części.


