
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

PL

Komora chłodziarki
A.  Wentylator i antybakteryjny filtr 

przeciwzapachowy (w zależności od modelu)
B. Moduł termostatu z oświetleniem
C. Półki
D. Pokrywa zasłaniająca szufladę na owoce 

i warzywa
E. Szuflada na owoce i warzywa
F. Tabliczka znamionowa (umieszczona z boku 

pojemnika)
M. Półki drzwiowe
N. Uchwyt na butelki (jeśli jest w zestawie)
O. Półka na butelki

Strefa najmniej zimna
Strefa średnia
Strefa najzimniejsza
Strefa owoców i warzyw 

Komora zamrażarki 
G.  Górna szuflada lub górne drzwi (strefa do 

przechowywania zamrożonej i głęboko 
zamrożonej żywności)

H. Środkowa szuflada (obszar do przechowywania 
zamrożonej i głęboko zamrożonej żywności)

I. Dolna szuflada (obszar mrożenia)
L. Tace na lód (jeśli są w zestawie)

Uwaga: Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki 
w komorze można wyciągnąć. 

Idealne temperatury przechowywania żywności są 
ustawione fabrycznie.

Przeczytać uważnie te instrukcje przed użyciem 
urządzenia.
Funkcje, dane techniczne i ilustracje mogą się 
różnić w zależności od modelu.

400010787171

Pr
in

te
d 

in
 It

al
y 

   
   

 1
2/

11
 - 

W
hi

rlp
oo

l®
 R

eg
is

te
re

d 
tra

de
m

ar
k/

TM
 T

ra
de

m
ar

k 
of

 W
hi

rlp
oo

l g
ro

up
 o

f c
om

pa
ni

es
 - 

©
 C

op
yr

ig
ht

 W
hi

rlp
oo

l E
ur

op
e 

s.
r.l

. 2
01

1.
 A

ll r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

 - 
ht

tp
://

w
w

w
.w

hi
rlp

oo
l.e

u

Mrożenie świeżej żywności
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia w strefie mrożenia w 
komorze zamrażarki, unikając bezpośredniego kontaktu świeżej 
żywności z już zamrożoną. Aby zmaksymalizować prędkość 
zamrażania, należy usunąć dolną szufladę i umieścić żywność 
bezpośrednio na dnie komory.
Mrożenie zostanie ukończone w ciągu 24 godzin.

Wentylator (jeśli występuje)
Można włączyć i wyłączyć wentylator, naciskając przycisk na 
podstawie (jak pokazano na rysunku). Jeśli temperatura otoczenia 
przekracza 27°C lub jeśli na szklanych półkach występują krople 
wody, należy włączyć wentylator 
w celu zapewnienia poprawnego 
przechowywania żywności. Wyłączenie 
wentylatora pozwala zoptymalizować 
zużycie energii.

Uwaga: Pewne dźwięki np. bulgotanie lub syczenie spowodowane przez system chłodzący są normalne.

Co zrobić, gdy...  Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Urządzenie nie działa. Być może wystąpił problem z zasilaniem urządzenia.

Sprawdzić, czy:
• nie wystąpiła przerwa w dostawie prądu
•  wtyczka została poprawnie wciśnięta w gniazdo i przełącznik dwubiegunowy sieci gniazda 

(jeśli jest w niego wyposażone) jest we właściwym położeniu
• bezpieczniki elektryczne w domu są sprawne
• kabel zasilania nie został uszkodzony
• pokrętło termostatu nie jest w położeniu "•"

Lampka oświetlenia wewnętrznego nie działa. Może być konieczna wymiana żarówki oświetlenia. Odłączyć urządzenie od zasilania, sprawdzić żarówkę i wymienić ją na nową, jeśli to konieczne 
(patrz część "Wymiana żarówki" w instrukcji obsługi).

Temperatura wewnątrz komór nie jest 
wystarczająco niska. Przyczyn może być wiele (patrz kolumna "Rozwiązania").

Sprawdzić, czy:
• drzwi są prawidłowo zamknięte
• urządzenie nie znajduje się przy źródle ciepła
• ustawiona temperatura jest odpowiednia
•  obieg powietrza przez otwory wentylacyjne u spodu urządzenia nie jest zasłonięty 

(patrz instrukcja montażu)

Na dnie komory chłodziarki występuje woda. Otwór kanalika spustowego na skropliny jest zablokowany. Oczyścić otwór kanalika spustowego na skropliny (patrz część "Konserwacja i czyszczenie 
urządzenia", aby uzyskać instrukcje). 

Nadmierna ilość szronu w komorze zamrażarki. Drzwi komory zamrażarki nie zostały poprawnie zamknięte.
- Sprawdzić, czy nic nie uniemożliwia poprawnego 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. Zapobiega tworzeniu się kondensacji. Rozwiązanie nie jest potrzebne.

Temperatura komory chłodziarki jest za niska. - Ustawiono za niską temperaturę.
- W komorze zamrażarki umieszczono dużą ilość świeżej żywności.

- Spróbować ustawić mniej niską temperaturę.
-  Jeśli w komorze zamrażarki umieszczono świeżą żywność, należy odczekać, aż zostanie 

w pełni zamrożona.
-  Włączyć wentylator (jeśli jest w wyposażeniu), zgodnie z procedurą opisaną powyżej w akapicie 

“WENTYLATOR”.

Temperatura komory chłodziarki i zamrażarki
W tej chłodziarko-zamrażarce zastosowano termostat znajdujący 
się w komorze chłodziarki. 

Temperatura obu komór jest regulowana za pomocą pokrętła 
termostatu.

Termostat w ustawieniu 1/2: wyższa temperatura
Termostat w ustawieniu 3/5: temperatura średnia
Termostat w ustawieniu 6/7: niższa temperatura

Ustawienie termostatu w położeniu • powoduje wyłączenie 
urządzenia.

Żarówka/dioda LED

Znacznik położenia termostatu
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Image 1

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Gruppo termostato con luce
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Image 4

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Pannello comandi con luce LED
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
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