
LVĪsā pamācība

PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL 
IZSTRĀDĀJUMU
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet 
savu ierīci vietnē www . whirlpool . eu/ register

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Drošības 
norādījumus.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

PIRMĀ LIETOŠANA
Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms 
pievienojat ierīci strāvas padevei. Pievienojot ierīci elektrotīklam, tā 
sāk darboties automātiski. Pārtikas uzglabāšanas ideālā temperatūra ir 
iestatīta jau rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta 
normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas temperatūra. 
Novietojiet antibakteriālo aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā, 
kā parādīts filtra iepakojumā. Ja atskan skaņas signāls, tas nozīmē, 
ka atskanējis temperatūras brīdinājuma signāls: nospiediet pogu, lai 
izslēgtu skaņas brīdinājuma signālus.

VADĪBAS PANELIS

5.3.1. 4.2.

1. Ledusskapja nodalījuma temperatūra
2. Trauksmes skaņas signāla izslēgšana
3. Ieslēgšanas/gaidlaika režīms
4. Poga “Eco Night”
5. Saldētavas nodalījuma temperatūra –  

Fast freeze (ātrā saldēšana)

6TH SENSE FRESH CONTROL (6TH SENSE SVAIGUMA KONTROLE)
Šī ierīce automātiski spēj sasniegt optimālu iekšējo saglabāšanas 
temperatūru. Funkcija ļauj kontrolēt arī mitrumu ierīcē. Pareizas 
darbības nodrošināšanai ir jābūt ieslēgtam arī ventilatoram. Funkciju 
var ieslēgt/izslēgt (skatiet ventilatora aprakstu).

VENTILATORS*
Ventilators uzlabo temperatūras izplatīšanu ledusskapja iekšpusē, 
tādējādi nodrošinot produktu ilgāku uzglabāšanu un lieka mitruma 
samazināšanu. Ventilators pēc noklusējuma ir ieslēgts, un to var 
ieslēgt/izslēgt, nospiežot pogu, kura atrodas uz ventilatora pamatnes 
(kā parādīts attēlā). Ja vides temperatūra pārsniedz 27 °C, vai uz stikla 
plauktiem ir ūdens pilieni, ir svarīgi, lai ventilators būtu 
ieslēgts, jo tādējādi tiek nodrošināta pareiza pārtikas 
saglabāšana. Ventilatora deaktivizācija ļauj optimizēt 
ventilatora patēriņu.
Piezīme. pēc elektropadeves pārtraukuma vai ierīces 
izslēgšanas ventilators restartējas automātiski. 
Nenosprostojiet gaisa ieplūdes zonu ar pārtikas produktiem.

ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS*
Izņemiet to no kastītes, kas ievietota augļu un dārzeņu atvilktnē, un 
ievietojiet ventilatora korpusā. Kārtība, kādā jāveic nomaiņa, parādīta 
filtra kastītē.

TRAUKSMES SKAŅAS SIGNĀLA IZSLĒGŠANA
Lai izslēgtu trauksmes skaņas signālu, īslaicīgi nospiediet pogu “Stop 
Alarm” (Apturēt trauksmes skaņas signālu).

 IESLĒGTS/GAIDLAIKA REŽĪMS
Nospiediet pogu uz 3 sekundēm, lai izslēgtu ierīci. Lai atkārtoti 

aktivizētu ierīci, vēlreiz nospiediet pogu.
Piezīme. Tādējādi ierīce netiks atvienota no barošanas.

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA TEMPERATŪRA
Atšķirīgu temperatūru var iestatīt ar pogu 
“Fridge” (Ledusskapis).
Ir piecas iespējamās vadības izvēlnes.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMA TEMPERATŪRA
Izmantojot pogu “Freezer”, var iestatīt citu 
temperatūru.
Iespējams veikt piecus regulējumus.

FAST FREEZE (ĀTRĀ SALDĒŠANA)
24 stundas pirms liela pārtikas daudzuma ievietošanas 
saldētavas nodalījumā uz 3 sekundēm nospiediet pogu 
“Freezer” (Saldētava). Kad funkcija aktivizēta, displejā 
parādīsies attēlā redzamā secība.
Funkcija izslēdzas automātiski pēc 48 stundām vai manuāli, 
vēlreiz nospiežot pogu “Freezer” (Saldētava).
Piezīme. Raugiet, lai svaigā pārtika tieši nesaskaras ar jau 
sasaldēto pārtiku. Lai optimizētu saldēšanas ātrumu, atvilktnes 
var izņemt un pārtiku var novietot tieši nodalījuma apakšā.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMS
Saldētavas ar tehnoloģiju “No frost” (Bez apsarmojuma) nodrošina vēsa 
gaisa cirkulāciju ap uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos, 
tādējādi pilnībā novēršot nepieciešamību ledusskapi atkausēt.
Saldētie produkti nepielīp pie sienām, marķējums paliek salasāms, un 
uzglabāšanas telpa saglabājas glīta un tīra.
Saldēšanas zonas atvilktne/nodalījums ir redzams iepriekš attēlā. 

 ECO NIGHT (EKONOMISKĀ NAKTS) FUNKCIJA
Ekonomiskā nakts funkcija ļauj koncentrēt ierīces enerģijas 

patēriņu stundās, kad stājas spēkā lētāki elektrības tarifi (parasti 
naktī), kad elektrība ir brīvi pieejama un, salīdzinājumā ar dienas laiku, 
maksā mazāk (tikai valstīs, kur piemēro vairāku tarifu sistēmu — lai 
uzzinātu par elektrības tarifiem, sazinieties ar vietējo elektroenerģijas 
apgādes uzņēmumu). Lai ieslēgtu šo funkciju, nospiediet pogu 
Ekonomiskā nakts funkcija, kad stājas spēkā lētākie tarifi (atkarībā 
no konkrēta tarifa). Piemēram, ja lētākais tarifs tiek piemērots plkst. 
20.00, nospiediet pogu šajā laikā. Kad iedegas Ekonomiskās nakts 
funkcijas LED indikators, funkcija ir ieslēgta. Kad funkcija ieslēgta, ierīce 
automātiski pielāgo enerģijas patēriņu, pamatojoties uz izvēlēto laiku, 
t.i., dienā patērējot mazāk enerģijas nekā naktī.
Svarīgi: Lai funkcija darbotos pareizi, tai jābūt ieslēgtai gan nakts, 
gan dienas laikā. Funkcija turpina darboties, līdz tā tiek izslēgta (vai 
tā izslēdzas, ja notiek pārtraukums elektroenerģijas padevē vai ierīci 
izslēdz). Lai izslēgtu funkciju, nospiediet šo pašu pogu vēlreiz. Ja 
Ekonomiskās nakts funkcijas LED indikators nedeg, funkcija ir izslēgta.
Piezīme. Norādītais ierīces enerģijas patēriņš atbilst ierīcei darbībai 
apstākļos, kad Ekonomiskā nakts funkcija ir izslēgta.
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“0° ZONAS” NODALĪJUMS*
“0° ZONAS” nodalījuma specifiskais izstrādes nolūks ir zemas 
temperatūras un pareiza mitruma uzturēšana, lai produktus ilgāk 
uzturētu svaigus (piemēram, gaļu, zivis, augļus un ziemas dārzeņus).

Mitruma kontroles tehnoloģija apvienojumā ar Activ0 nodrošina 
vislabāko pārtikas saglabāšanu, kad pārtika nav pilnībā izvietota.

NODALĪJUMA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA
Kad nodalījums ir ieslēgts, tā iekšējā temperatūra ir apmēram 0°.
Lai nodalījumu ieslēgtu, nospiediet pogu (1) vairāk nekā uz sekundi, 
līdz iedegas simbols (2). Ja simbols (2) ir izgaismots, nodalījums 
darbojas. Lai nodalījumu izslēgtu, atkal nospiediet pogu (1) uz vairāk 
nekā vienu sekundi. Iekšpusē esošā temperatūra ir atkarīga no 
ledusskapja vispārējās temperatūras.
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„0° ZONAS” nodalījuma pareizai darbībai nepieciešamie apstākļi:
• ierīce ir ieslēgta;
• - ledusskapja temperatūra ir starp +2 °C un +6 °C;
• “0° ZONAS” nodalījums ir ieslēgts
• Nav atlasīts atvaļinājuma režīms un gaidstāves režīms
Piezīme.
 - ja, ieslēdzot nodalījumu, simbols neizgaismojas, pārbaudiet, vai 

atvilktne ir pienācīgi ievietota; ja problēma netiek atrisināta, sazinieties 
ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu;

 - ja “0° ZONAS”nodalījums ir ievietots ierīcē, var būt dzirdams neliels 
troksnis, kas ir normāla parādība;

Svarīgi: novietojot mazus produktus un konteinerus “0° ZONAS” 
nodalījuma augšējā plauktā, rīkojieties uzmanīgi, lai tie nejauši 
neiekristu starp ledusskapja nodalījuma plauktu un aizmugurējo sienu.

“0° ZONAS” NODALĪJUMA IZŅEMŠANA
Veiciet šādas darbības:
1. lai atvieglotu nodalījuma izņemšanu, ieteicams iztukšot (un, 

iespējams, izņemt) apakšējos durvju plauktus;
2. izņemiet nodalījumu, to pagriežot augšup;
3. izņemiet balto plastmasas plauktu zem nodalījuma.
Piezīme. augšējo plauktu un sānu balstus nevar izņemt.

Lai atkal izmantotu “0° ZONAS“ nodalījumu, uzmanīgi pārvietojiet 
balto plastmasas plauktu zem nodalījuma pirms atvilktnes ievietošanas 
un atkārtotas funkcijas ieslēgšanas.

Lai palielinātu ledusskapja ietilpību un samazinātu enerģijas patēriņu, 
ieteicams izņemt0° ZONAS” nodalījumu.
Nodalījumu un tā komponentus laiku pa laikam notīriet ar drāniņu un 
silta ūdens un neitrālu tīrīšanas līdzekļu šķīdumu, kas ir paredzēts tieši 
ledusskapja iekšpuses tīrīšanai (centieties balto plastmasas plauktu 
neiegremdēt zem atvilktnes). Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas 
līdzekļus.
Pirms nodalījuma tīrīšanas (arī ārēji) atvilktne jāizņem, lai 
atvienotu elektropadevi.

KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU UN DZĒRIENUS

Apzīmējums

MĒRENĀ ZONA
Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, 
mērču, marinētu produktu, sviesta, ievārījuma 
uzglabāšanai
VĒSĀ ZONA
Paredzēta siera, piena un tā produktu, delikatešu, 
jogurta uzglabāšanai

VĒSĀKĀ ZONA
Paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju 
uzglabāšanai

AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE

SALDĒTAVAS ATVILKTNES

SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE
(Visvēsākā zona)
Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku



PROBLĒMU RISINĀŠANA
Kā rīkoties, ja... Iespējamie iemesli Risinājumi

Vadības panelis ir izslēgts, 
ierīce nedarbojas.

Ierīce var būt režīmā Ieslēgts/gaidstāve.
Elektropadeve ierīcei var būt traucēta.

Nospiediet ierīces pogu Ieslēgts/gaidstāve
Pārliecinieties, ka:
• nav enerģijas padeves pārtraukuma;
• kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzdai, un elektrotīkla 

divpolu slēdzis (ja ir) ir pareizā pozīcijā (proti, ļauj piegādāt strāvas 
padevi uz ierīci);

• sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces darbojas pareizi;
• strāvas kabelis nav pārrauts.

Nedarbojas iekšējā gaisma. Spuldzīte var būt jānomaina. Modeļiem ar spuldzi: atvienojiet ierīci no elektrotīkla, pārbaudiet 
spuldzi un, ja nepieciešams, nomainiet to pret jaunu (skatiet sadaļu 
“Spuldzes vai LED spuldzes nomaiņa”).
Modeļi ar LED gaismām: sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas 
centru.
Nospiediet ierīces pogu Ieslēgts/gaidstāve

Ierīce var būt režīmā Ieslēgts/gaidstāve.

Temperatūra nodalījumos 
nav pietiekami zema.

Tam var būt dažādi iemesli (skatiet 
sadaļu “Risinājumi”).

Pārliecinieties, ka:
• durvis ir kārtīgi aizvērtas;
• ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam;
• iestatītā temperatūra ir adekvāta;
• gaisa cirkulācija pa ventilācijas atverēm ierīces apakšā netiek 

traucēta.

Ledusskapja nodalījuma 
apakšā ir ūdens.

Nosprostota atkausētā ūdens 
noteksistēma.

Iztīriet atkausētā ūdens aizplūdes sistēmas atveri (skatiet sadaļu 
“Ierīces apkope un tīrīšana”).

Ierīces priekšējā mala pie 
durvju izolācijas ir karsta.

Tas nav defekts. Tas novērš kondensāta 
veidošanos.

Iejaukšanās nav nepieciešama.

Mirgo sarkans  indikators 
un atskan brīdinājuma 
skaņas signāls.

Atvērtu durvju brīdinājuma signāls
Tas tiek aktivizēts, kad durvis ilgāku laiku 
paliek atvērtas.

Aizveriet ierīces durvis, lai izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu.
Ja brīdinājuma skaņas signāls neizslēdzas, tad tas ir elektrības padeves 
traucējumu brīdinājuma signāls (sk. nodaļu Elektrības padeves 
traucējumu brīdinājuma signāls).

Iedegas sarkans indikators 
, atskan brīdinājuma 

skaņas signāls un sāk mirgot 
ledusskapja nodalījuma 
temperatūras indikatori, kā 
norādīts attēlā: 

Darbības traucējuma brīdinājuma 
signāls
Brīdinājuma signāls norāda uz tehniska 
komponenta kļūmi.

Sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru. Lai izslēgtu 
skaņas signālu, nospiediet pogu “Apturēt trauksmes signālu”.

Sarkans indikators 
 mirgo un atskan 

brīdinājuma skaņas signāls 
arī ar aizvērtām durvīm. 
Saldētavas nodalījuma 
temperatūras indikatori var 
mirgot.

Energoapgādes pārtraukuma 
trauksme
Tiek aktivizēts, kad ilgstoši pārtraukta 
elektroenerģijas piegāde, izraisot 
saldētavas nodalījuma temperatūras 
paaugstināšanos.

Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu “Apturēt brīdinājuma 
signālu”. Ja saldētavas temperatūra nav vēl sasniegusi pārtikas 
uzglabāšanai optimālu līmeni, var ieslēgties saldētavas temperatūras 
brīdinājuma signāls (sk. Saldētavas nodalījuma temperatūras 
brīdinājuma signāls). Pirms produktu izmantošanas pārbaudiet to.

Ieslēdzas (bez mirgošanas) 
sarkans indikators 
, atskan skaņas signāls 
un sāk mirgot saldētavas 
nodalījuma temperatūras 
indikatori.

Saldētavas nodalījuma temperatūras 
brīdinājuma signāls
Temperatūras brīdinājums norāda, 
ka nodalījuma temperatūra nav 
optimālā līmenī. Tas var notikt šādos 
gadījumos: pirmajā izmantošanas reizē, 
pēc atkausēšanas un/vai tīrīšanas, 
ja saldētavā ieliek lielu produktu 
daudzumu vai ja saldētavas durvis nav 
kārtīgi aizvērtas.

Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu “Apturēt brīdinājuma 
signālu”. Pēc optimālas temperatūras sasniegšanas sarkanais indikators 
automātiski izslēdzas. Ja temperatūras brīdinājums neizslēdzas, 
sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.
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Noteikumus, standarta dokumentāciju un papildu informāciju par izstrādājumiem var atrast:
• Apmeklējot tīmekļa vietni docs . whirlpool . eu
• Izmantojot QR Code
• Vai arī sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu (tālruņa numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā). 

Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.
Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR-Code, kas norādīts jaudas uzlīmē. Uzlīmē norādīts arī modeļa 
identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: https://eprel.ec.europa.eu.

* Tikai atsevišķiem modeļiem


