
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
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1. Temperatūros rodinys
2. Šaldiklio temperatūra – Fast freeze 

(greitasis užšaldymas)
3. Garso signalo išjungimas
4. Įjungimo / budėjimo režimas
5. Vacation (atostogų režimas)
6. Šaldytuvo temperatūra – Fast cool 

(greitasis atšaldymas)

„6TH SENSE FRESH CONTROL“ FUNKCIJA
Prietaisas gali automatiškai greitai pasiekti optimalią vidinę 
temperatūrą. Naudojantis šia funkcija galima valdyti drėgnumo 
lygį prietaiso viduje. Kad funkcija veiktų tinkamai, turi būti įjungtas 
ventiliatorius. Funkciją galima įjungti ir išjungti (žr. ventiliatoriaus 
apibūdinimą).

VENTILIATORIUS*
Ventiliatorius padeda geriau paskirstyti temperatūrą gaminio 
viduje, kad jame laikomi maisto produktai ilgiau išliktų švieži ir būtų 
sumažintas perteklinis drėgnumas. Pagal numatytuosius nustatymus 
ventiliatorius yra įjungtas; jį galite įjungti / išjungti rankiniu būdu. 
Ventiliatoriaus veikimo režimas koreguojamas atsižvelgiant į produktus. 
Ventiliatorių galite įjungti / išjungti paspausdami mygtukus „Vacation“ 
(Atostogos)  ir „Alarm“ (Signalas)  tuo pačiu metu 3 sekundes. 
Degantis „6th Sense FreshControl“ simbolis rodo, kad ventiliatorius yra 
įjungtas ir todėl įjungta „6th Sense FreshControl“ funkcija. 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.
Pastaba. po elektros srovės dingimo arba prietaiso išjungimo ventiliatorius 
įsijungia automatiškai. Neužstatykite oro įsiurbimo angos maisto produktais.

ANTIBAKTERINIS FILTRAS*
Išimkite jį iš dėžutės vaisių ir daržovių stalčiuje, tada įstatykite į 
ventiliatoriaus dangtelį. Keitimo nurodymai pateikiami filtro dėžutėje.

 ĮJUNGIMO / BUDĖJIMO REŽIMAS
Paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, kad 

išjungtumėte prietaisą. Veikiant budėjimo režimui šaldytuvo skyriuje 
lempute neužsidega. Dar kartą spustelėkite mygtuką norėdami vėl 
suaktyvinti prietaisą.
Pastaba. Taip prietaisas neatjungiamas nuo elektros tinklo.

TEMPERATŪROS RODYMAS
Rodmuo gali pakaitomis rodyti šaldytuvo skyriaus temperatūrą (tarp 2 
°C ir 8 °C) arba šaldiklio kameros temperatūrą (tarp -16 °C ir -24 °C).

 VACATION (ATOSTOGŲ REŽIMAS)
Šią funkciją galite naudoti, kai ilgai nebūnate namuose. 

Paspauskite mygtuką „Vacation“ (Atostogos)  3 sekundes, kad 
įjungtumėte funkciją. Ekrane matysite šaldytuvo skyriaus temperatūrą 
(12 °C) ir užsidegs piktograma . Įjungę funkciją išimkite maistą iš 
šaldytuvo skyriaus ir uždarykite abejas duris – šaldytuvas palaikys 
tinkamą temperatūrą, kad būtų išvengta įvairių kvapų susidarymo. 
Šaldymo kamera liks įjungta. Norėdami išjungti funkciją, trumpai 
paspauskite šį mygtuką.

ŠALDYTUVO SKYRIAUS TEMPERATŪRA
Temperatūrą galima pakeisti mygtuku „Fridge“ (Šaldytuvas).

 FAST COOL (GREITASIS ATŠALDYMAS)
Paspauskite „Fridge“ (Šaldytuvas) mygtuką 3 sekundes prieš 

įdėdami didelį šviežio maisto kiekį į šaldytuvą.
Kai funkcija įjungta, rodoma piktograma . Funkcija išsijungia 
automatiškai po 6 val. arba ją galima išjungti rankiniu būdu 3 sekundes 
paspaudus mygtuką „Fridge“ (Šaldytuvas).

  GARSINIO SIGNALO IŠJUNGIMAS
Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką 

 .

ŠALDIKLIO KAMEROS TEMPERATŪRA
Temperatūrą galima keisti mygtuku „Freezer“ (Šaldiklis).

 FAST FREEZE (GREITASIS UŽŠALDYMAS)
Paspauskite „Freezer“ (Šaldiklis) mygtuką 3 sekundes 24 val. 

prieš įdėdami didelį maisto kiekį į šaldiklio kamerą šaldyti. Įjungus 
funkciją, užsidega piktograma .
Funkcija išsijungia automatiškai po 48 val. arba ją galima išjungti 
rankiniu būdu paspaudus „Freezer“ (Šaldiklis) mygtuką dar kartą 3 
sekundes.
Pastaba. saugokite, kad švieži maisto produktai nesiliestų prie jau užšaldytų 
produktų. Kad užšaldymas vyktų optimaliai sparčiai, stalčius galima ištraukti 
ir produktus sudėti tiesiai ant skyriaus apačios.

* Tik tam tikruose modeliuose



* Tik tam tikruose modeliuose

„0° ZONE“ SKYRIUS*
„0° ZONE“ skyriuje specialiai palaikoma žema temperatūra ir atitinkama 
drėgmė, kad maistas išliktų šviežias ilgiau (pavyzdžiui, mėsa, žuvis, 
vaisiai ir žiemos daržovės).

Drėgmės kontrolės technologija ir „Active0°“ užtikrina geriausią maisto 
išsaugojimą, kai maistas nėra visai supakuotas.

SKYRIAUS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
Kai skyrius įjungtas, vidinė jo temperatūra yra maždaug 0 °C.
Jei norite įjungti skyrių, paspauskite mygtuką (1) ilgiau nei vieną 
sekundę, kol ims šviesti simbolis (2). Šviečiantis simbolis (2) reiškia, kad 
skyrius veikia. Jei norite išjungti skyrių, dar kartą paspauskite mygtuką 
(1) ilgiau nei vieną sekundę. Vidaus temperatūra priklauso nuo bendros 
šaldytuvo temperatūros.
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Jei norite, kad „0° ZONE“ skyrius veiktų tinkamai, būtina:
• įjungti prietaisą;
• šaldytuve nustatyti +2–+6 °C temperatūrą;
• įjungti „0° ZONE“ skyrių
• Atostogų ir budėjimo režimai nepasirinkti
Pastaba.
 - Jei įjungus skyrių simbolis nešviečia, patikrinkite, ar stalčius įdėtas 

tinkamai. Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros 
centrą.

 - Jei „0° ZONE“ skyrius įrenginyje įdėtas, galite girdėti tylų garsą, kuris 
laikomas įprastu.

Svarbu: būkite atsargūs dėdami maistą ir nedidelius indelius į viršutinę 
„0° ZONE“ skyriaus lentyną, kad jie atsitiktinai neįkristų tarp lentynos ir 
šaldytuvo galinės sienos.

„0° ZONE“ SKYRIAUS IŠĖMIMAS
Atlikite šiuos veiksmus:
1. - Kad būtų lengviau išimti skyrių, mes rekomenduojame ištuštinti 

(arba išimti) apatines durų lentynėles.
2. - Išimkite skyrių sukdami jį į viršų;
3. - Išimkite po skyriumi esančią balto plastiko lentyną.
Pastaba. negalima išimti viršutinės lentynos ir šoninių atramų.

Norėdami vėl naudoti „0° ZONE“ skyrių, prieš įdėdami stalčių ir 
įjungdami funkciją, atsargiai įdėkite balto plastiko lentyną po skyriumi.

Jei norite padidinti šaldytuvo tūrį ir sumažinti energijos sąnaudas, 
rekomenduojame išimti „0° ZONE“ skyrių.
Skyrių ir jo priedus valykite nuolat, naudodami šluostę ir šilto vandens 
(būkite atidūs ir neįmerkite balto plastiko lentynos po stalčiumi) bei 
neutralių valymo medžiagų, specialiai skirtų šaldytuvo vidui valyti, 
mišinį. Nenaudokite abrazyvinių valymo medžiagų.
Prieš valydami skyrių (taip pat ir jo išorę), išimkite stalčių, kad 
galėtumėte išjungti elektros tiekimą.

„STOP FROST“ SISTEMA*
„STOP FROST“ SISTEMA palengvina šaldiklio skyriaus atitirpinimą. 
STOP FROST priedas skirtas surinkti šaldymo kameroje susidariusį 
ledą; priedą lengva išimti ir išvalyti, taigi sutrumpėja laikas, reikalingas 
šaldymo kamerai atitirpinti.

Norėdami nuimti ledą nuo STOP FROST priedo, vadovaukitės žemiau 
pavaizduota valymo procedūra.

„STOP FROST“ PRIEDO VALYMAS
1. Atidarykite šaldiklio skyriaus dureles ir išimkite viršutinį stalčių.

2. Atlaisvinkite ir išimkite „STOP FROST“ priedą; būkite atsargūs ir 
neišmeskite jo ant žemiau esančių stiklinių lentynėlių.

Pastaba. jei priedas užstrigo ar jį sunku išimti, neišiminėkite jo, o 
atitirpdykite visą šaldymo kamerą.

3. Uždarykite šaldiklio skyriaus dureles.



4. Ledą nuo priedo pašalinkite plaudami po tekančiu (bet ne karštu) 
vandeniu.

5. Leiskite padėklui išdžiūti, o plastikines dalis nušluostykite minkšta 
šluoste.

6. Vėl įstatykite priedą į išsikišimus galinėje dalyje, kaip pavaizduota 
paveikslėlyje, tada užfiksuokite priedo rankenėlę prie viršuje 
esančių fiksatorių.

7. Vėl įstatykite viršutinį stalčių ir uždarykite šaldiklio skyriaus duris.
Galima išvalyti STOP FROST priedą vieną, tam nereikia visiškai atšaldyti 
šaldymo kameros.
Nuolat valant STOP FROST priedą, reikės rečiau atitirpdyti visą šaldymo 
kamerą.
Pastaba. gaminio specifikacijos, įskaitant talpą ir energijos suvartojimą, 
apskaičiuotos be STOP FROST priedo.

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, pieno 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

Valdymo pultelis yra 
išjungtas, prietaisas 
neveikia.

Prietaisas gali būti įjungtas arba veikti 
budėjimo režimu.
Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.

Paspaudę įjungimo / budėjimo mygtuką, prietaisą įjunkite. 
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.

Nedega lemputė viduje. Pakeiskite lemputę. Modeliai su LED: kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Prietaisas gali būti įjungtas arba veikti 
budėjimo režimu.

Paspaudę įjungimo / budėjimo mygtuką, prietaisą įjunkite.
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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.

Ką daryti, jei... Galimos priežastys Sprendimai

Nepakankamai žema 
temperatūra kamerose.

Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių 
„Sprendimai“).

Patikrinkite, ar:
• durelės tinkamai uždarytos;
• prietaisas nėra pastatytas arti šilumos šaltinio;
• nustatyta tinkama temperatūra;
• užtikrinama oro cirkuliacija per prietaiso ventiliacijos angas.

Šaldytuvo kameros apačioje 
yra vandens.

Užsikimšo atitirpdymo vandens 
išleidimo žarna.

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

Prietaiso priekinis kraštas 
ties uždarymo tarpine yra 
karštas.

Tai nėra defektas. Tai neleidžia susidaryti 
kondensatui.

Jokių veiksmų atlikti nereikia.

Raudonai mirksi  
piktograma ir įsijungia 
garsinis signalas

Atidarytų durelių signalas
Įsijungia, jei šaldytuvo ir (arba) šaldiklio 
skyrių durelės lieka atidarytos ilgesnį 
laiko tarpą.

Kad išjungtumėte signalą, uždarykite atviras gaminio duris.

Raudonai mirksi piktograma 
 , veikia garsinis signalas 

ir piktograma .

Elektros srovės nutraukimo signalas
Pradeda veikti, kai užsitęsia maitinimo 
tiekimo sutrikimas, kuris sukelia 
temperatūros šaldymo kameroje 
padidėjimą.
Pastaba. kol neišjungiamas elektros srovės 
nutraukimo signalas, negalite nustatyti 
kitokios šaldytuvo temperatūros.

Prieš išjungiant signalą rekomenduojama atkreipti dėmesį į 
temperatūrą, rodomą temperatūros ekranėlyje, atitinkančią 
aukščiausią temperatūrą, pasiektą šaldymo kameroje elektros srovės 
pertrūkio metu. Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite 
mygtuką „Išjungti garso signalą“.
Paspaudus šį mygtuką temperatūros ekranėlyje vėl matysite nustatytą 
temperatūrą. Jeigu šaldymo kamera dar nepasiekė optimalios 
maisto laikymo temperatūros, gali būti įjungtas šaldymo kameros 
temperatūros signalas (žr. šaldymo kameros temperatūros signalas). 
Prieš valgydami, patikrinkite maisto būklę.

Piktograma  šviečia 
raudonai (nemirksi), 
pradeda veikti garso 
signalas ir mirksi šaldiklio 
temperatūros rodinys.

Šaldiklio skyriaus temperatūros 
signalas
Šaldiklio kameros temperatūros 
signalas rodo, kad kamera veikia ne 
optimalia temperatūra. Taip gali atsitikti: 
naudojant pirmą kartą, atitirpdžius ir 
(arba) išvalius, šaldant didelį kiekį maisto 
arba kai nevisiškai uždaromos šaldiklio 
kameros durelės.

Kad išjungtumėte garso signalą, trumpai paspauskite „Išjungti garso 
signalą“ mygtuką (temperatūros rodinys nustos mirksėti). Kai bus 
pasiektos optimalios temperatūros sąlygos, raudona piktograma 
išsijungs automatiškai. Jeigu šaldiklio kameros temperatūros signalas 
nenustoja veikęs, susisiekite su įgaliota Techninės priežiūros tarnyba.

Užsidega raudonos spalvos 
piktograma  , įsijungia 
garsinis signalas ir ekrane 
ima mirksėti raidė F.

Veikimo trikties signalas
Signalas rodo, kad įvyko techninio 
komponento triktis.

Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Norėdami išjungti 
garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką „Išjungti garso signalą“.


