
PLSkrócona instrukcja obsługi

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy 
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie 
www . whirlpool . eu/ register

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać 
instrukcje bezpieczeństwa.

OPIS PRODUKTU

PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie 
godziny, przed podłączeniem go do sieci.
Podłączyć urządzenie do sieci i przekręcić pokrętło termostatu, aby 
włączyć urządzenie.

Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie 
osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie 
wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr przeciwzapachowy 
należy umieść w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra 
(jeżeli w wyposażeniu).

PANEL STEROWANIA
1. Przycisk Wł./Tryb czuwania
2. Wyświetlacz temperatury
3. Przycisk Szybkiego zamrażania
4. Przycisk włączenia alarmu
5. Alarm awarii zasilania
6. Przycisk ustawiania temperatury
7. Funkcja Eco night
8. 6th Sense Kontrolka kontroli zamrażania
9. Kontrolka KONTROLI ZAMRAŻANIA
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PRZYCISK WŁ./TRYB CZUWANIA
Aby ustawić tryb czuwania, naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 
sekundy. Wszystkie ikony zostaną wyłączone z wyjątkiem kontrolki 
Wł./Tryb czuwania  . Aby ponownie włączyć urządzenie, ponownie 
(krótko) naciśnij ten przycisk.

PRZYCISK SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Szybkie zamrażanie, należy nacisnąć 
przycisk SZYBKIE ZAMRAŻANIE (zobacz Instrukcja obsługi).
Funkcja Szybkie zamrażanie wyłącza się automatycznie po około 50 
godzinach.

PRZYCISK WYŁĄCZENIA ALARMU 
Naciśnij w razie alarmu (patrz tabela alarmów poniżej).

ALARM AWARII ZASILANIA
Kontrolka alarmu długotrwałej awarii zasilania (patrz Instrukcja 
Obsługi).

PRZYCISK USTAWIANIA TEMPERATURY
Urządzenie jest ustawione fabrycznie do pracy z zalecaną temperaturą, 
wynoszącą -18°C. Temperaturę wewnątrz urządzenia można regulować 
w zakresie od -16°C do -24°C, w następujący sposób:
• Nacisnąć, aby zmienić ustawienie (°C). Temperaturę 

przechowywania można zmieniać o -1 °C każdym naciśnięciem 
przycisku: wartość zmienia się cyklicznie w zakresie od -16°C do 
-24°C.

FUNKCJA ECO NIGHT
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję Eco Night. Funkcja Eco Night 
umożliwia koncentrację zużycia energii przez urządzenie w godzinach 
obowiązywania niższych stawek, zwykle w nocy (zobacz Instrukcja 
obsługi).
Kontrola Zamrażania
Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia, która pozwala 
na zredukowanie do minimum wahań temperatury w komorze 
zamrażarki. 
Aby włączyć/wyłączyć funkcję Kontroli zamrażania, należy nacisnąć i 
przytrzymać przez 3 sekundy przycisk KONTROLA ZAMRAŻANIA.
Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę 
zamrażarki wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie 
automatycznie wyłączona.
Podczas działania funkcji Szybkiego zamrażania, funkcja "Kontroli 
zamrażania" jest niedostępna, do czasu wyłączenia funkcji Szybkiego 
zamrażania (zobacz informacje w instrukcji obsługi).

6TH SENSE KONTROLKA KONTROLI ZAMRAŻANIA
6th Sense Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia, która 
pozwala na zredukowanie oparzelin mrozowych, dzięki czemu 
żywność zachowuje naturalny kolor i jakość.



PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Legenda

STREFA ZAMRAŻARKI
Wszystkie produkty spożywcze

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania

Urządzenie nie pracuje. Być może wystąpił problem z zasilaniem 
elektrycznym urządzenia.

Sprawdzić, czy:
• nie wystąpiła awaria zasilania;
• wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka, a dwubiegunowy 

odłącznik sieci (jeśli występuje) znajduje się w prawidłowym 
położeniu (Wł.);

• zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie 
działają;

• przewód zasilający nie jest uszkodzony.

Nie działa oświetlenie 
wewnętrzne.

Może być konieczna wymiana żarówki 
oświetlenia.

W razie konieczności wymiany należy skontaktować się z serwisem 
technicznym i odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Temperatura wewnątrz 
komór nie jest 
wystarczająco niska.

Przyczyn może być wiele  
(patrz kolumna „Rozwiązania”).

Sprawdzić, czy:
• drzwi są prawidłowo zamknięte;
• urządzenie nie zostało zainstalowane przy źródle ciepła;
• ustawiona temperatura jest odpowiednia;
•  obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy podstawie 

urządzenia nie jest zasłonięty.

Na dnie komory chłodziarki 
zbiera się woda.

Spust wody z odszraniania jest zatkany. Oczyścić spust skroplin (patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie 
urządzenia").

Nadmierna ilość szronu w 
komorze zamrażarki.

Drzwi komory zamrażarki nie zostały 
poprawnie zamknięte.

• Sprawdzić, czy żaden przedmiot nie utrudnia prawidłowego 
zamknięcia drzwi.

• Rozmrozić komorę zamrażarki.
• Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie zamontowane.

Przednia krawędź 
urządzenia, o którą opiera 
się uszczelka drzwi jest 
gorąca.

To nie jest usterka. Jest to celowy 
efekt mający na celu zapobieżenie 
powstawaniu skroplin.

Rozwiązanie nie jest potrzebne.

Temperatura komory 
chłodziarki jest za niska.

• Ustawiono zbyt niską temperaturę.
• W komorze zamrażarki mogła 

zostać umieszczona duża ilość 
świeżej żywności.

• Spróbować ustawić niższą temperaturę.
•  Jeśli w komorze zamrażarki umieszczono świeżą żywność, należy 

odczekać, aż zostanie całkowicie zamrożona.
•  Wyłączyć wentylator (jeżeli jest zamontowany w urządzeniu) 

zgodnie z instrukcją w ustępie zatytułowanym „WENTYLATOR”.

19515387900

Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii 
można pobrać:
• Odwiedzając naszą stronę internetową docs . whirlpool . eu
• Używając kodu QR
• Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu 

na karcie gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z 
tabliczki znamionowej urządzenia.


