
ĀTRĀ PAMĀCĪBA LV

Saldētavas nodalījums
P. Automātiskais ledus gatavotājs
Q. Iekšējais apgaismojums
R. Stikla plaukti / režģi (atkarībā no modeļa)
S. Atvilktne / augšējais grozs (atkarībā no modeļa)
T. Atvilktne / apakšējais grozs (atkarībā no modeļa)
U. Ledus kausiņš
V. Plaukti durtiņās

Ledusskapja nodalījums
A. Iekšējais apgaismojums
B. Plaukti
C. Plaukts - atvilktnes pārsegs
D. Uzkodu atvilktne (atkarībā no modeļa)
E. Augļu un dārzeņu atvilktne
F. Mitruma regulēšanas ierīce augļu un dārzeņu atvilktnē

(ja uzstādīta)
G. Gaļas / augļu un dārzeņu atvilktne
H. Temperatūras regulēšanas ierīce gaļas / augļu un

dārzeņu atvilktnē (ja uzstādīta)
I. Plāksnīte ar tehniskajiem datiem
J. Piena produktu nodalījums
K. Plaukti durtiņās
L. Svaiguma kontroles un Dabiskā svaiguma nodalījums

(ja uzstādīts)
M. Plauktiņš 2 l ar pudeļu norobežotāju (atkarībā no

modeļa)
N. Plaukts durtiņās 0,75 l
O. Ūdens filtrs (atkarībā no modeļa

Raksturojumi, tehniskie dati un attēli dažādiem
modeļiem var būt atšķirīgi.

Pievienojiet ierīci ūdens padeves līnijai un elektrolīnijai
(skatiet Uzstādīšanas pamācību).

Pirms ierīces lietošanas, uzmanīgi izlasiet arī
lietošanas pamācību.

6th Sense (funkcija Sestais prāts) 
Tā ieslēdzas automātiski, lai paziņotu, ka ierīce darbojas, lai
sasniegtu optimālos uzglabāšanas apstākļus.

Ūdens filtrs (ja uzstādīts)
Simbola krāsa norāda filtra stāvokli.
Zaļš: jauns filtrs
Zils: filtrs ir labā stāvoklī
Sarkans (fiksēts): filtrs sāk aizsērēt.
Sarkans (mirgo): filtrs jāmaina.
Pēc filtra maiņas spiediet taustiņu „Atiestatīt
filtru/brīdinājumu” līdz simbols kļūst zaļš. 

Tikai Eiropā 00800-40088400 -
www.whirlpool.eu/myfridge

Temperatūra saldētavā
Nospiediet taustiņu „Saldētavas temp.”, lai mainītu
iestatīto temperatūru.

Ledusskapja temperatūra
Nospiediet taustiņu „Ledusskapja temp.”, lai mainītu
iestatīto temperatūru.

Pretbaktēriju filtrs (ja uzstādīts)
Kad mirgo šis simbols, ir jānomaina filtrs.
Pēc nomaiņas nospiediet taustiņu „Reset
filter/alarm” līdz simbols pārstāj mirgot.

Tikai Eiropā 00800-40088400 -
www.whirlpool.eu/myfridge

Atvērtas saldētavas durtiņas

Kļūmes brīdinājums
Skatiet sadaļu „Ko darīt, ja...”.

Reset Filter Alarm (Brīdinājumu
izslēgšanas poga)
Nospiediet taustiņu „Reset
Filter/Alarm”, lai izslēgtu
brīdinājuma skaņas signālus.

Brīdinājums par elektropadeves
pārtraukumu
Skatiet sadaļu „Ko darīt, ja...”.

Fast freezing (Ātra saldēšana)
Jāieslēdz dažas stundas pirms saldēšanai paredzēto
produktu ievietošanas saldētavā (24 stundas pirms
liela produktu daudzuma saldēšanas).
Lai ieslēgtu ātrās saldēšanas funkciju, nospiediet
taustiņu „Fast freezing”. Displejā parādīsies simbols

.
Pēc 24 stundām funkcija tiek izslēgta automātiski, vai
arī to var izslēgt vēlreiz, nospiežot to pašu taustiņu.
Kamēr funkcija ir ieslēgta, tiek sasniegta maksimālā
ledus ražotspēja (1,3 kg/24h).

Ice mode (Ledus veids)
Spiediet taustiņu „Ice mode”, lai izvēlētos
vajadzīgo ledus veidu un iespējotu/atspējotu
automātisko ledus gatavotāju.

- = ledus kubiņi

- = sadrupināts ledus

- nav parādīts simbols = automātiskais ledus
gatavotājs ir atspējots

Svarīgi: ja ierīce nav pievienota ūdens
padevei, automātiskajam ledus gatavotājam
jābūt atspējotam.

Pirms ledus kastes izņemšanas izslēdziet
ledus gatavotāju, lai izvairītos no nejaušas
ledus kubiņu izmešanas.

Ūdens
Šis simbols nepārtraukti deg tad, ja ierīce ir savienota
ar ūdensvadu un norāda uz to, ka ūdens ir pieejams
jebkurā brīdī.

Vacation Mode (Brīvdienu režīms)
Šo režīmu var izmantot ilgstošas prombūtnes laikā.
Nospiediet taustiņu „Vacation mode”, lai
iespējotu/atspējotu šo funkciju. Izgaismotais simbols
norāda, ka aukstums ledusskapī samazinās. Pēc
funkcijas ieslēgšanas, izņemiet no ledusskapja
produktus, kas ātri bojājas, un aizveriet durvis:
ledusskapī tiek uzturēta temperatūra, kas palīdz
izvairīties no smaku rašanās.
Savukārt saldētavas darbība netiek pārtraukta: tādēļ
to ir iespējams izmantot kā parasti.

Ūdens dozatora izbīdīšana (tikai dažos modeļos)
Lai atvieglotu pudeles, karafes vai cita lielizmēra
trauka uzpildi, izvelciet ūdens krānu, nospiežot un
atlaižot attēlā A norādīto punktu. Lai ievietotu snīpi
sākotnējā stāvoklī, manuāli pagrieziet kā parādīts
attēlā B.

Atvērtas ledusskapja durvis

Child Lock (Bērnu drošība)
Lai bloķētu/atbloķētu taustiņus vadības panelī un ūdens/ledus padeves
iekārtu, vienlaicīgi spiediet taustiņus „Atiestatīt filtru/brīdinājumu” un
„Brīvdienu režīms” līdz parādās simbols un atskan akustisks signāls.

Eko režīms
Ļauj ietaupīt enerģiju. Lai iespējotu/atspējotu šo funkciju, vienlaicīgi
nospiediet taustiņus „Reset filter/alarm” un „Ice mode” un turiet tās 5
sekundes līdz atskan skaņas signāls. Ja funkcija ir iespējota, ekrāns
izgaismojas tikai tad, ja notiek darbība ar ierīci vai vadības paneli. Visos
citos gadījumos redzams tikai simbols .
Ir jāatceras, ka šī funkcija neatslēdz ierīci no elektrotīkla.

Attēls A Attēls B

LVESTLT



Ko darīt, ja ... Iespējamais cēlonis Risinājums
Pirms sazināšanās ar pēcpārdošanas servisu, mēģiniet atrisināt problēmu, ievērojot turpmāk sniegtos ieteikumus.

Ierīce darbojas pārāk skaļi

Ierīce prasti rada nelielu troksni, jo darbību kontrolējošie
ventilatori un kompresori automātiski ieslēdzas un izslēdzas,
piemēram:
• šņākšana, kad ierīce tiek pirmo reizi ieslēgta pēc ilgāka

dīkstāves perioda.
• burbuļošana, kad saldēšanas šķidrums plūst pa caurulēm.
• dūkoņa, kad aktivizējas ūdens vārsts vai ventilators.
• grabēšana, kad kompresors ieslēdzas vai ledus iebirst kausā.
• pēkšņs būkšķis kompresoram ieslēdzoties un izslēdzoties.

Dažus trokšņus var samazināt:
• izlīdzinot ierīci un uzstādot to uz līdzenas virsmas,
• atdalot un novēršot ierīces saskari ar skapjiem,
• pārliecinoties, ka iekšējās detaļas ir pareizi uzstādītas,
• pārliecinoties, ka pudeles un trauki nesaskaras viens ar otru.

Vadības panelis ir izslēgts un/vai
ierīce nedarbojas

Var būt problēmas ar ierīces pieslēgumu elektrotīklam

Pārbaidiet vai:
• nav noticis strāvas padeves pārtraukums,
• kontaktdakša ir pareizi iesprausta kontaktligzdā un divpolu

elektropadeves slēdzis iestatīts stāvoklī pa labi (t.i. strāva tiek
pievadīta ierīcei),

• mājas elektrotīkla drošinātāji darbojas,
• strāvas padeves kabelis nav pārrauts,
• tīklā ir pareizais spriegums.

„Gaidīšanas režīms” (atkarībā no modeļa) vai „Eko režīms” var
būt iespējoti. • Atspējojiet funkciju (skatiet Ātro pamācību).

Ja šķiet, ka motors darbojas
pārāk ātri

Karstās laikā vai, ja telpā ir ļoti silts, motors parasti darbojas
ilgāk. Turklāt ierīces durtiņas var būt atstātas vaļā laikā, kad
ievietots daudz pārtikas.

Neuzstādiet ierīci tiešā saules gaismā vai siltuma avotu tuvumā.

Iztvaikotājā var būt uzkrājušies putekļi vai pūkas. Noņemiet priekšējo grīdlīsti (skatiet uzstādīšanas pamācību) un
ar putekļu sūcēju iztīriet iztvaikotāju.

Durtiņas var būt atstātas pusvirus vai blīvējums nebūt saskarē. Pārbaudiet, vai durtiņas ir pilnībā aizvērtas un blīvējums nelaiž
cauri gaisu.

Nodalījumos palielināt mitrums.

Ja telpa ir ļoti mitra, nav nekas neparasts, ja ierīcē uzkrājas
mitrums. Uzstādiet ierīci sausā un labi ventilējamā vietā.

Gaisa pievadi nedrīkst būt bloķēti. Pārliecinieties, ka gaisa vadi nodalījumos nav bloķēti, lai netraucētu
aukstā gaisa cirkulāciju.

Nodalījumos nav pietiekami
auksts. Var būt vairāki iemesli

Pārbaidiet vai:
• durtiņas ir labi aizvērtas,
• ierīce neatrodas siltuma avota tuvumā.
• gaisa vadi nodalījumos nav bloķēti, lai netraucētu aukstā gaisa

cirkulāciju.
• Funkcija “Brīvdienu režīms” nav iespējota (tikai dažiem modeļiem,

skatiet Ātro pamācību). Ja nepieciešams, samaziniet temperatūru.

Ar blīvi saskarē esošā vieta nav
karsta.

Tas nav nekas neparasts karstā laikā vai kompresora darbības
laika. Nav vajadzīgs neko darīt.

Ja durtiņas neatveras un
neaizveras pareizi.

Durtiņu blīves var būt netīras vai lipīgas. Notīriet blīves.

Ierīce var būt uzstādīta slīpi. Ja nepieciešams, izlīdziniet ierīci (skatiet Uzstādīšanas
pamācību).

Iekšējais apgaismojums
nedarbojas.

"Gaidīšanas režīms" var būt iespējots (atkarībā no modeļa). Atspējojiet funkciju (skatiet Ātro pamācību).

Spuldze var būt izdzisusi. Nomainiet spuldzi (skatiet Lietošanas norādījumi, skatiet
"Apkope un tīrīšana").

Vadības panelis nedarbojas: ikreiz
piespiežot taustiņu atskan akustisks
signāls.

„Bērnu drošības”, „Taustiņu bloķēšanas” vai „Ledus / ūdens
dozatora” funkcija var būt iespējota. Atspējojiet funkciju (skatiet Ātro pamācību).

Simbols „Nodalījuma durtiņas
atvērts” mirgo un skan akustisks
signāls (ja aprīkots)

Atvērtu durtiņu brīdinājums.
Brīdinājums tiek aktivizēts, ja durtiņas palikušas atvērtas ilgāk
par 2 minūtēm.

Aizveriet durtiņas vai piespiediet skaņas signāla izslēgšanas
taustiņu, lai izslēgtu akustisko signālu.

Ekrānā redzami burti un dzirdams
akustisks signāls (ja tas uzstādīts
un nav iepriekš atspējots).

Brīdinājums par kļūdainu darbību
Brīdinājums norāda, ka tehniskās komponentes nedarbojas
pareizi.

Zvaniet pilnvarotam pēcpārdošanas servisam. Piespiediet skaņas
izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu akustisko signālu.

Funkcija „Eko režīms” var būt iespējota. Atspējojiet funkciju (skatiet Ātro pamācību).

Ko darīt, ja ... Iespējamais cēlonis Risinājums

Sarkanais Elektropadeves
brīdinājuma indikators un
saldētavas temperatūra mirgo,
skan akustisks signāls (ja
uzstādīts).

Elektropadeves brīdinājums. Šis brīdinājums aktivizējas, ja
bijis ilglaicīgs elektropadeves pārtraukums, kas izraisījis
temperatūras paaugstināšanos saldētavā. Saldētavas ekrānā
redzamais lielums rāda augstāko temperatūru elektropadeves
pārtraukuma laikā.

Piespiediet skaņas izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu akustisko
signālu. Pirms pārtika lietošanas, pārbaudiet tās stāvokli.

Šis brīdinājums var aktivizēties, ja ierīce tiek ieslēgta pirmo reizi.

Piespiediet skaņas izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu akustisko
signālu. Pēc ieslēgšanas ledusskapim nepieciešams apmēram 2-3
stundas, lai sasniegtu vajadzīgo temperatūru parasta pārtikas
daudzuma uzglabāšanai.

„Antibakteriālā filtra" simbols
izgaismots sarkans un/vai mirgo. Antibaktēriju filtrs iztērējies (ja uzstādīts). Nomainiet filtru (skatiet Ātro pamācību).

"Ūdens filtra” simbols mainījis
krāsu. Ūdens filtra darbības beidzas / ir beigusies (ja uzstādīts). Nomainiet filtru (skatiet Ātro pamācību). Lai nomainītu filtru,

skatiet Lietošanas pamācību.

Ja ierīce aprīkota ar ūdens un ledus dozatoru:

Automātiskais ledus gatavotājs
nedarbojas.

Jaunai ierīcei nepieciešama viena nakts, lai sasniegtu ledus
gatavošanai ideālo temperatūru.

Pagaidiet vajadzīgo laiku, lai temperatūra saldētavā sasniedz
vajadzīgo lielumu.

Automātisko ledus gatavotāju var nebūt iespējams atspējot
(dažos modeļos to var atspējot).

Skatiet Ātro pamācību, lai iespējot automātisko ledus gatavotāju
no jauna (tikai dažos modeļos).

Ūdens nevar sasniegt automātisko ledus gatavotāju. Pārbaudiet, vai izstrādājums ir pievienots ūdens padevei un
ūdens krāns ir atvērts.

Ūdens filtrs var būt aizsērējis vai ir uzstādīts nepareizi.

Skatiet filtra uzstādīšanas norādījumus, lai nodrošinātu, ka filtrs
uzstādīts pareizi un nav aizsērējis. Ja ar uzstādīšanu vai
aizsērēšanu problēmu nav, sazinieties ar sertificētiem
speciālistiem.

Dozators neizsniedz ledu, ja
piespiežat sviru (vai piespiežot
taustiņu “ledus”, modeļos bez
ledus sviras).

Tas nav nekas neparasts, ka saldētavas durtiņas ir atvērtas, vai
ledus kausiņš nav uzstādīts pareizi.

Aizveriet saldētavas durtiņas un/vai pārbaudiet, vai ledus kausiņš
uzstādīts pareizi.

„Bērnu drošības” vai „Ledus/ūdens dozatora” funkcija var būt
iespējota. Atspējojiet funkciju (skatiet Ātro pamācību).

Ja ledus dozators nav lietots ilgāku laiku, ledus kubiņi var būt
salipuši. Ledus dozatoru nevajadzētu atstāt dīkā ilgāku laiku, jo
ledus kubiņu var salipt kopā.

Mainiet ledus izvēli „ledus kubiņi” uz „sadrupināts ledus” vai
otrādi (tikai dažos modeļos), lai izņemtu ledus gabalus. Ja
dozators turpina neizsniegt ledu, pagaidiet dažas minūtes un tad
atkārtojiet darbību.

Sakratiet ledus kausiņu, lai atdalītu kubiņus un palielinātu
ietilpību. Ieteicams izmest veco ledu un pagatavot jaunu.

Iespējams, ka ledus svira bija spiesta pārāk ilgi (tikai dažos
modeļos). Pagaidiet 3 minūtes, lai dozatora motors atiestatītos

Dozators neizsniedz ūdeni, ja
piespiežat sviru (vai piespiežot
taustiņu “ūdens”, modeļos
bez ledus sviras).

Pirmās izsniegšanas laikā būs apmēram 15-20 sekunžu aizture,
jo sistēmai jāpiepildās ar ūdeni. Pagaidiet kādu laiku, lai sistēma varētu piepildīties.

„Bērnu drošības” vai „Ledus/ūdens dozatora” funkcija var būt
iespējota. Atspējojiet funkciju (skatiet Ātro pamācību).

Ūdens filtrs var būt aizsērējis vai ir uzstādīts nepareizi.

Skatiet filtra uzstādīšanas norādījumus, lai nodrošinātu, ka filtrs
uzstādīts pareizi un nav aizsērējis. Ja ar uzstādīšanu vai
aizsērēšanu problēmu nav, sazinieties ar sertificētiem
speciālistiem.

Ledus un ūdens dozatorā
uzkrājies kondensāts.

Dozatora antikondensācijas ierīce var nebūt iespējams atspējot
(atkarībā no modeļa)

Atjaunojiet funkciju, piespiežot antikondensācijas slēdzi līdzās
ledus/ūdens dozatoram (apzīmēts ar bultiņu attēlā), atkarībā no
modeļa.

Uz durtiņām krājas kondensāts. Durtiņu antikondensācijas funkciju var nebūt iespējams atspējot
(atkarībā no modeļa)

Atjaunojiet funkciju, piespiežot
antikondensācijas slēdzi līdzās ledus / ūdens
dozatoram (apzīmēts ar bultiņu attēlā),
atkarībā no modeļa.

Automātiskais ledus gatavotājs
Sakarā ar to, ka ierīce aprīkota ar automātisko ledus gatavotāju,
var dzirdēt dūkoņu (kas nāk no ūdens vārsta), ūdens tecēšanu
un ledus krišanu kausiņā.

Ja tas nav vajadzīgs, atspējojiet automātisko ledus gatavotāju
(skatiet Ātro pamācību), atkarībā no modeļa.
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