
LTTrumpasis vadovas

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti 
pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje 
www . whirlpool . eu/ register

Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos 
instrukcijas.

GAMINIO APRAŠYMAS

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
Įrengę prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo palaukite bent dvi 
valandas. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir jis pradės veikti 
automatiškai. Tinkamiausios maisto laikymo temperatūros yra iš anksto 
nustatytos gamykloje.

Įjungę prietaisą, turite palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama 
įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra. Antibakterinį 
nuo kvapų saugantį filtrą įdėkite į ventiliatorių, kaip parodyta ant 
filtro pakuotės (jei yra). Jei pasigirsta garsinis signalas, vadinasi, 
buvo pertrauktas temperatūros signalas: paspauskite mygtuką, kad 
išjungtumėte garsinį signalą.

VALDYMO SKYDELIS
1. Termostato valdymo nuoroda
2. Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių temperatūros 

rankenėlė
3. LED lemputė
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ŠVIEŽIO MAISTO ŠALDYMAS
Norimus užšaldyti šviežius produktus sudėkite į užšaldymo zoną 
šaldiklio skyriuje, tačiau nesilieskite prie jau užšaldytų produktų. Kad 
užšaldymas vyktų optimaliai sparčiai, apatinį stalčių galima ištraukti ir 
produktus sudėti tiesiai ant skyriaus apačios.

VENTILIATORIUS*
Ventiliatorių įjungti ir išjungti galima paspaudžiant mygtuką prie 
pagrindo (kaip pavaizduota pav.). Jei aplinkos 
temperatūra viršija 27 °C arba jei ant stiklinių lentynėlių 
yra vandens lašų, būtina, kad ventiliatorius veiktų, kad 
maistas būtų tinkamai išsaugomas. Ventiliatoriaus 
išjungimas leidžia taupyti energiją.

ŠALDYTUVO IR ŠALDIKLIO SKYRIŲ TEMPERATŪRA
Šį šaldytuvą / šaldiklį įjungia šaldytuvo skyriuje esantis termostatas. 
Abiejų kamerų temperatūra yra reguliuojama sukant termostato 
valdymo rankenėlę.

Termostatas nustatytas kaip 1/2 : minimalus šaldymo intensyvumas 
(nešalta)
Termostatas nustatytas į padėtį 3-5 : vidutinis šaldymo 
intensyvumas
Termostatas nustatytas į padėtį 6/7 : didžiausias šaldymo 
intensyvumas (šalčiau)

Termostato rankenėlę nustačius į padėtį •, prietaisas yra išjungiamas 
(nešaldo ir nešviečia).

* Tik tam tikruose modeliuose
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KAIP LAIKYTI MAISTO PRODUKTUS IR GĖRIMUS

**

***

Legenda

VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA
Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, 
gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems 
produktams, sviestui ir uogienei laikyti
VĖSI ZONA
Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams 
produktams, delikatesams, jogurtui laikyti

ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA
Rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėsai 
ir žuviai laikyti

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS

ŠALDIKLIO STALČIAI

ŠALDYMO ZONOS STALČIUS
(Vėsiausia zona)
Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems maisto 
produktams šaldyti.

** Modeliuose su 0° ZONOS skyriumi šalčiausia vieta yra pažymėta 
legendoje 
*** Tik CB310 e CB380 modeliuose (žr. duomenų plokštelę vaisių ir 
daržovių stalčiau šone)

GEDIMŲ ŠALINIMAS
Ką daryti, jei... Galimos priežastys Sprendimai

Prietaisas neveikia. Gali būti problemų dėl elektros tiekimo. Patikrinkite, ar:
• nenutrūko elektros tiekimas;
• kištukas yra tinkamai įkištas į maitinimo lizdą ir dvipolis jungiklis 

(jei yra) yra tinkamoje padėtyje (t. y. prietaisas gali būti įjungtas);
• tinkamai nustatyti buitinių prietaisų elektros sistemos saugikliai;
• nesugadintas maitinimo laidas.
• termostato rankenėlė pasukta į padėtį •.

Nedega lemputė viduje. Gali reikėti pakeisti lemputę. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio ir kreipkitės jei reikia pakeisti 
lemputę, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Nepakankamai žema vidinė 
temperatūra kamerose.

Priežastys gali būti įvairios (žr. stulpelį 
„Sprendimas“).

Patikrinkite, ar:
• tinkamai uždarytos durelės;
• prietaisas nėra pastatytas arti šilumos šaltinio;
• temperatūra tinkamai nustatyta;
•  neblokuojama oro cirkuliacija per vėdinimo groteles prietaiso apačioje.

Šaldytuvo kameros apačioje 
yra vandens.

Užsikimšo atitirpdymo vandens 
išleidimo žarna.

Iššluostykite atitirpdymo metu išleistą vandenį (žr. skyrių „Valymas ir 
priežiūra“).

Šaldiklio kameroje per daug 
šerkšno.

Šaldiklio kameros durelės nėra 
uždarytos tinkamai.

• Patikrinkite, ar niekas netrukdo tinkamai uždaryti dureles.
• Atitirpdykite šaldiklio skyrių.
• Įsitikinkite, kad prietaisas įrengtas tinkamai.

Prietaiso priekinis kraštas 
ties durelių tarpinėmis yra 
karštas.

Tai nėra problema. Tai neleidžia 
susidaryti kondensatui.

Jokių veiksmų imtis nereikia.

Per žema šaldytuvo kameros 
temperatūra.

• Nustatyta per žema temperatūra.
• Į šaldiklio skyrių galėjo būti įdėta 

didelė partija šviežių (neužšaldytų) 
produktų.

• Pabandykite nustatyti aukštesnę temperatūrą.
•  Jei į šaldiklio skyrių buvo įdėta šviežio maisto produktų, palaukite, 

kol jie bus užšaldyti.
•  Išjunkite ventiliatorių (jei įrengtas), kaip aprašyta dalyje 

VENTILIATORIUS.

Saugos instrukcijas, naudotojo vadovą, gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite 
atsisiųsti:
• Apsilankę svetainėje adresu docs . whirlpool . eu
• Naudodami QR kodą
• Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į 

techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.


