
Н
ад

ру
ко

ва
но

 в
 Іт

ал
ії 

 0
7/

16
 - 

W
hi

rlp
oo

l®
 є

 з
ар

еє
ст

ро
ва

но
ю

 т
ор

го
ве

ль
но

ю
 м

ар
ко

ю
 / 

ф
ір

м
ов

им
 з

на
ко

м
 гр

уп
и 

ко
м

па
ні

й 
W

hi
rlp

oo
l —

 ©
 W

hi
rlp

oo
l E

ur
op

e 
s.

r.l
. 2

01
1.

 У
сі

 п
ра

ва
 з

ах
ищ

ен
о 

—
 h

tt
p:

//
w

w
w

.w
hi

rlp
oo

l.e
u

UK

A.  Блок електронного управління
B. Морозильне відділення (якщо в холодильнику 

воно є)
C. Світлодіодні індикатори (залежно від моделі)
D. Вентилятор із фільтром (за наявності). Див. 

спеціальні інструкції щодо використання фільтра
E. Полиці
F. Рівень над шухлядою для фруктів і овочів
G. Шухляди для фруктів і овочів
H.  Табличка з технічними даними (розміщена на 

бічній стороні контейнера для фруктів і овочів)
I. та L. Дверні полиці
M. Тримач для пляшок (за наявності)
N. Полиця для пляшок
 

Найменш холодна зона
Зона із середньою температурою
Найхолодніша зона
Зона для фруктів і овочів 

Примітка: Контейнери, дверні й основні полиці 
можна виймати.

За замовчуванням встановлено температури, які 
якнайкраще підходять для зберігання продуктів.

Перш ніж використовувати прилад, уважно 
прочитайте інструкції.
Функції, технічні дані та зображення можуть 
відрізнятися залежно від моделі.
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Що робити, якщо... Можливі причини: Рішення:

Панель керування вимкнуто, прилад не працює.

Можливо, прилад перебуває в режимі очікування.
Можливо, виникли проблеми з електропостачанням приладу.

Увімкніть прилад, натиснувши кнопку On/Stand-by (увімкнення/очікування). Перевірте, чи:
- не виникло перебою в мережі електропостачання;
-  штепсель вставлено в розетку належним чином, а двополюсний перемикач (за наявності) розташовано правильно (тобто 

забезпечено електроживлення приладу);
- захисні пристрої електричної системи будинку працюють належним чином;
- шнур живлення не пошкоджено.

Внутрішнє освітлення не працює.

Можливо, потрібно замінити лампочку.

Можливо, прилад перебуває в режимі очікування

- У випадку використання моделей зі світлодіодними індикаторами : зверніться до Авторизованого центру технічного 
обслуговування клієнтів.
- Увімкніть прилад, натиснувши кнопку увімкнення/очікування On/Stand-by

Температура у відділеннях не достатньо низька. Причин несправності може бути кілька (див. розділ «Рішення»)

Перевірте, чи:
- правильно зачинені дверцята
– прилад установлено далеко від джерела тепла;
– установлено належну температуру;
- ніщо не перешкоджає циркуляції повітря через вентиляційні сітки в нижній частині пристрою.

На дні холодильного відділення наявна вода. Забився отвір для зливання талої води. Очистіть отвір для зливання талої води (див. розділ «Обслуговування й очищення приладу»)

Блимає червона піктограма  і лунає звуковий сигнал
Попередження про відкриті дверцята
Вмикається, якщо дверцята залишаються відкритими протягом тривалого часу.

Щоб вимкнути звуковий сигнал, зачиніть дверцята. 

Починає світитися червона піктограма , лунає звуковий сигнал, а на 
дисплеї блимає літера «F».

Сигнал про неналежне функціонування
Сигнал указує на несправність технічного компонента.

Зверніться до Авторизованого центру технічного обслуговування клієнтів. Щоб вимкнути звуковий сигнал, натисніть кнопку 
«Вимкнути звуковий сигнал»

Вентилятор
За замовчанням вентилятор УВІМКНЕНО.
Щоб увімкнути або вимкнути вентилятор, одночасно натискайте 
кнопки  та  і утримуйте їх протягом 3 секунд.
Якщо світиться символ , то це означає, що функцію та вентилятора 
та ProFresh увімкнено. Якщо температура навколишнього 
середовища перевищує 27°C або на скляних полицях з’явилися 
краплі води, потрібно обов’язково увімкнути вентилятор для 
забезпечення оптимальних умов зберігання продуктів. Вимикання 
вентилятора дозволяє оптимізувати споживання енергії.
Примітка: Після припинення подачі електроенергії або у випадку 
вимкнення приладу вентилятор вмикається автоматично.

Функція «6th Sense (6-е чуття) Fresh Control»
Дозволяє швидко досягти оптимальних умов зберігання з точки 
зору внутрішньої температури та вологості.
Щоб ця функція працювала належним чином, також потрібно 
ввімкнути вентилятор.

Примітка: булькання та шипіння, що виникають у системі охолодження, є нормальним явищем

Температура приладу
Температуру можна налаштувати за допомогою кнопки °C.

Функція швидкого заморожування/охолодження (Швидке охолодження)
Для того, щоб швидко охолодити холодильне відділення, або за шість годин до того, як розміщувати велику кількість їжі 

в морозильному відділенні (якщо є), увімкніть функцію "Швидке охолодження", натиснувши кнопку  на 3 секунди. 
Коли функція увімкнеться, засвітиться значок . Через 6 годин функція вимкнеться автоматично. Щоб вимкнути її вручну, 
повторно натисніть кнопку  та утримуйте її протягом 3 секунд.

Примітка: Розміщуйте не заморожені продукти таким чином, щоб вони не торкались вже заморожених.







 













 






A. Electronic control unit

B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)

C. LED indicatorsC. LED indicators

D. Fan with filter (if present), see specific instructions for filterD. Fan with filter (if present), see specific instructions for filter

E. ShelvesE. Shelves

F. Level covering the fruit and vegetable drawerF. Level covering the fruit and vegetable drawer

G. Fruit and vegetable drawers

H. Rating plate (placed on the  side of the fruit and vegetable drawer)

I and L. Door shelvesI and L. Door shelves

M. Bottle holder (if provided)M. Bottle holder (if provided)

N. Bottle shelfN. Bottle shelf

Least cold zoneLeast cold zone

Medium zoneMedium zone

Coldest zoneColdest zone

Fruit & vegetable zoneFruit & vegetable zone

СТИСЛИЙ ДОВІДНИК

«Відпустка» (режим роботи приладу під час вашої відпустки) 
Цю функцію можна використовувати у випадку тривалої 
відсутності вдома. Щоб увімкнути функцію, натисніть і протягом 
3 секунд утримуйте кнопку «Відпустка» . На дисплеї 
відобразиться температура холодильного відділення (12°C) 
і засвітиться значок . Увімкнувши цю функцію, витягніть 
продукти з холодильного відділення та зачиніть усі дверцята - у 
холодильному відділенні зберігатиметься достатньо низька 
температура, щоб уникнути утворення неприємних запахів. 
Для вимкнення функції коротко натисніть кнопку або задійте 
кнопку °C .

Блокування кнопок 
Блокування кнопок можна активувати або деактивувати, 
натискаючи кнопку  протягом 3 секунд, доки не пролунає сигнал 
підтвердження (одразу засвітиться піктограма та зникне через 
кілька секунд). При натисканні будь-якої кнопки, коли блокування 
кнопок буде активоване, пролунає звуковий сигнал і засвітиться 
піктограма .Увімкн/Очікування 

Щоб увімкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку  
протягом 3 секунд. Коли прилад перебуває в режимі очікування, 
на дисплеї відображається символ та світло в холодильному 
відділенні не вмикається. Щоб скасувати режим очікування, 
натисніть цю кнопку і відразу відпустіть її.
Примітка: Активація цієї функції не впливає на стан підключення 
приладу до джерела живлення.

Вимкнення звукового сигналу 
Щоб вимкнути звуковий сигнал, коротко натисніть кнопку .







 













 






A. Electronic control unit

B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)
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UK

Відображення температури
На дисплеї відображається температура холодильного 
відділення (від 2°C до 7°C).


