
КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА UKR

Морозильне відділення
P. Автоматичний льодогонератор
Q. Внутрішнє освітлення
R. Скляні полиці/підставки (залежно від моделі)
S. Шухляда/верхній кошик (залежно від моделі)
T. Шухляда/нижній кошик (залежно від моделі)
U. Відро для льоду
V. Дверні лотки

Відділення холодильника
A. Внутрішнє освітлення
B. Полиці
C. Полиця - кришка шухляди
D. Шухляда для закусок (залежно від моделі)
E. Шухляда для фруктів і овочів
F. Контроль вологості у шухляді для фруктів і овочів

(якщо є)
G. Шухляда для м'яса/фруктів і овочів
H. Контроль температури у шухляді для м'яса/фруктів і

овочів (якщо є)
I. Табличка з технічними даними
J. Відділення для молочних продуктів
K. Дверні лотки
L. Відділення з контролем свіжості і натуральною

свіжістю (якщо є)
M. 2-літровий лоток з полицею для пляшок (залежно

від моделі)
N. Дверний лоток на 0,75 літра.
O. Водяний фільтр (залежно від моделі)

Специфікації, технічні дані та зображення можуть
відрізнятися залежно від моделі.

Підключіть прилад до водопостачання і електромережі
(див. Інструкцію з установки).

Уважно ознайомтеся з посібником користувача,
перш ніж користуватися приладом.

6th Sense (функція "Шосте чуття")
Вмикається автоматично, сигналізуючи про те, що прилад
працює, щоб досягти оптимальних умов зберігання.

Водяний фільтр (якщо є)
Колір символу вказує на стан фільтра.
Зелений: новий фільтр
Синій: фільтр у доброму стані.
Червоний (горить постійно): ресурс фільтра
вичерпується.
Червоний (блимає): потрібно замінити фільтр. 
Після заміни фільтра натисніть кнопку "Reset
filter/alarm" (Скидання сигналізації фільтра), поки
символ не стане зеленим. 

Лише для Європи 00800-40088400 -
www.whirlpool.eu/myfridge

Температура у морозильному відділенні
Натисніть кнопку "Freezer temp" (Температура у
морозильнику), щоб змінити налаштування
температури. Температура у холодильному відділенні

Натисніть кнопку "Fridge temp" (Температура у
холодильнику), щоб змінити налаштування
температури.

Антибактеріальний фільтр (якщо встановлений)
Замініть фільтр, коли символ блимає.
Після заміни фільтра натисніть кнопку "Reset
filter/alarm" (Скидання сигналізації фільтра), поки
символ не почне горіти постійно.

Лише для Європи 00800-40088400 -
www.whirlpool.eu/myfridge

Дверцята морозильного відділення відкриті

Сигналізація несправності
Див. розділ "Що робити,
якщо...".

Скидання сигналізації фільтра
Натисніть кнопку "Reset
Filter/Alarm" (Скидання
сигналізації фільтра), щоб
припинити звуковий сигнал.

Сигналізація знеструмлення
Див. розділ "Що робити,
якщо...".

Швидке заморожування
Слід увімкнути за кілька годин до того, як класти
продукти для заморожування у морозильне
відділення (за 24 години до заморожування
великої кількості продуктів).
Щоб увімкнути цю функцію, натисніть кнопку "Fast
freezing" (Швидке заморожування): на дисплеї
з'явиться символ .
Ця функція вимкнеться автоматично через 24
години або її можна вимкнути вручну, натиснувши
кнопку ще раз.
Максимального виготовлення льоду можна
досягти, коли ця функція увімкнена (1,3 кг/24 год.).

Режим льоду (тип льоду)
Натисніть кнопку "Ice mode" (Режим льоду),
щоб вибрати необхідний тип льоду і
увімкнути/вимкнути автоматичний
льодогенератор.

- = кубики льоду

- = подрібнений лід

- символ не відображається = автоматичний
льодогенератор вимкнений

Важливо: Якщо прилад не підключений до
водопостачання, автоматичний
льодогенератор повинен бути вимкнений.

Вимкніть льодогенератор, перш ніж
виймати відро для льоду, щоб кубики
льоду раптово не випадали з дозатора. Вода

Символ відображається завжди і коли прилад
підключений до водопроводу, подача води
завжди доступна.

Режим відпустки
Цю функцію можна використовувати під час
тривалої відсутності. Натисніть кнопку "Vacation
mode" (Режим відпустки), щоб увімкнути/вимкнути
функцію. Коли функція увімкнена, загоряється
відповідний символ і температура у холодильному
відділенні стає набагато вищою. Після увімкнення
цієї функції вийміть із відділення усі продукти, які
можуть зіпсуватися, і залишіть дверцята
закритими: холодильник підтримуватиме
температуру, необхідну для запобігання появі
запахів.
Холодильне відділення залишиться увімкненим:
ним можна продовжувати користуватися як
звичайно.

Виймання дозатора води (лише в деяких
моделях)
Дозатор води оснащений шарнірним патрубком
для зручного наповнення пляшок, глечиків та
інших великих ємкостей. Вийміть патрубок
простим натисканням (натиснути і відпустити), як
показано на рис. A. Щоб повернути патрубок на
місце, вручну поверніть шарнір, як показано на
рис. B.

Дверцята холодильника відкриті

Захист від доступу дітей
Для блокування/розблокування кнопок на панелі керування та
дозаторі води/льоду натисніть одночасно кнопки "Reset filter/alarm"
(Скидання сигналізації фільтра) і "Vacation mode" (Режим
відпустки), поки не з'явиться символ і пролунає звуковий сигнал.

Екологічний режим
Ця функція дозволяє економити енергію. Щоб увімкнути/вимкнути
функцію, натисніть одночасно на 5 секунд кнопки "Reset
filter/alarm" (Скидання сигналізації фільтра) і "Ice mode" (Режим
льоду), поки не пролунає звуковий сигнал. Коли функція увімкнена,
дисплей лише підсвічується при використанні приладу або панелі
керування, в інших випадках відображається символ .
Пам'ятайте, що електроживлення приладу при цьому не
вимикається.

Рис. A Рис. B
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Що робити, якщо… Можливі причини Спосіб усунення
Перш ніж звертатися в сервісний центр, спробуйте вирішити проблему, дотримуючись наступних порад.

Прилад надмірно шумить.

Шуми, які чутно від приладу, – це нормальне явище,
оскільки вентилятори і компресори, які контролюють його
роботу, вмикаються і вимикаються автоматично, наприклад:
• шипіння, коли прилад вмикається вперше або після

тривалої перерви;
• дзюрчання, коли холодоагент надходить у трубки;
• гудіння, коли вмикається водяний клапан або вентилятор;
• торохтіння, коли компресор запускається, або коли лід

випадає у відро;
• раптовий глухий звук, коли компресор запускається або

зупиняється.

Деякі шуми можна зменшити, зробивши наступне:
• вирівняти прилад і встановити його на горизонтальній

поверхні;
• відокремити і запобігти контакту приладу з меблями;
• переконатися, що внутрішні деталі правильно розташовані;
• переконатися, що пляшки і посуд не торкаються одне

одного.

Панель керування вимкнена
і/або прилад не працює

Можливо, проблема в електроживленні приладу

Перевірте, чи:
• не відключене електропостачання;
• вилка вставлена в розетку як слід і двополюсний вимикач

знаходиться в правильному положенні (тобто
електроживлення підведене до приладу);

• захисні пристрої в домашній електромережі працюють;
• електричний кабель не пошкоджено;
• напруга правильна.

Можливо увімкнено функцію "Режим очікування" (залежно
від моделі) або "Екологічний режим".

• Вимкніть функцію (див. Коротку інструкцію
користувача).

Якщо здається, що двигун
працює надто довго

В жаркі дні або коли в приміщенні тепло, двигун, звичайно,
працює довше. Окрім цього, якщо дверцята приладу були
відкриті протягом тривалого часом, або коли на зберігання
поклали велику кількість продуктів, двигун працюватиме
довше, щоб охолодити прилад всередині.

Уникайте місць розташування під прямими сонячними
променями або поблизу джерела тепла.

Можливо в конденсаторі зібрався пил або пух. Зніміть передній плінтус (див. інструкцію з установки) і
почистіть конденсатор пилососом.

Можливо, дверцята не закриті як слід або пошкоджено
ущільнювач.

Перевірте, чи закриті дверцята як слід і чи ущільнювач не
пропускає повітря.

Надмірна кількість вологи у
відділеннях.

Якщо в кімнаті дуже вогко, то цілком нормально, що волога
накопичується всередині холодильника.

Встановлюйте прилад в сухому приміщенні, що добре
провітрюється.

Можливо, заблоковані вентиляційні отвори.
Переконайтеся, що вентиляційні отвори всередині відділення
не заблоковані, оскільки це заважає циркуляції холодного
повітря.

У відділеннях не достатньо
холодно Причини можуть бути різними

Перевірте, чи:
• дверцята закриваються як слід;
• прилад не стоїть поряд із джерелом тепла;
• вентиляційні отвори всередині відділення не заблоковані,

оскільки це заважає циркуляції холодного повітря;
• увімкнена функція "Режим відпустки" (лише у певних моделях,

див. Коротку інструкцію користувача). Якщо необхідно,
знизьте температуру.

Зона контакту з ущільнювачем
гаряча. Це нормально при жаркій погоді і коли працює компресор. Не треба нічого робити.

Якщо дверцята не
відкриваються і не
закриваються як слід.

Можливо, ущільнювачі дверцят забруднилися або липкі. Почистіть ущільнювачі.

Можливо, прилад стоїть нерівно. Якщо необхідно, вирівняйте прилад (див. Інструкцію з установки).

Внутрішнє освітлення не
працює.

Можливо, увімкнена функція "Режим очікування" (залежно
від моделі). Вимкніть функцію (див. Коротку інструкцію користувача).

Можливо, лампочка перегоріла. Замініть лампочку (див. Інструкцію з експлуатації, розділ
"Чищення і догляд").

Панель керування не працює: при
кожному натисканні лунає
звуковий сигнал.

Можливо, увімкнена функція "Захист від дітей", "Блокування
клавіш" або "Блокування дозатора льоду/води". Вимкніть функцію (див. Коротку інструкцію користувача).

Блимає символ "Дверцята
відділення відкриті" та лунає
звуковий сигнал (якщо є).

Сигналізація відкритих дверцят. 
Сигналізація вмикається, коли дверцята залишаються
відкритими понад 2 хвилини.

Закрийте дверцята або натисніть кнопку вимикання
сигналізації, щоб припинити звуковий сигнал.

На дисплеї показані літери і
лунає звуковий сигнал (якщо є і
не був вимкнений раніше).

Сигналізація несправності
Сигналізація вказує на несправність технічного компоненту.

Зателефонуйте в сервісний центр. Натисніть кнопку вимикання
сигналізації, щоб припинити звуковий сигнал.

Можливо, увімкнена функція "Екологічний режим". Вимкніть функцію (див. Коротку інструкцію користувача).

Що робити, якщо… Можливі причини Спосіб усунення

Блимає індикатор сигналізації
знеструмлення і дисплей
температури морозильника та
лунає звуковий сигнал (якщо
є).

Сигналізація знеструмлення. Ця сигналізація вмикається,
коли струму не було протягом тривалого часу, в результаті
чого піднялася температура у морозильному відділенні.
Значення, яке блимає на дисплеї морозильника, відповідає
найвищій температурі, досягнутій під час відсутності струму.

Натисніть кнопку вимикання сигналізації, щоб припинити
звуковий сигнал. Перевірте стан харчових продуктів, перш
ніж споживати їх.

Ця сигналізація може спрацьовувати під час першого
увімкнення приладу.

Натисніть кнопку вимикання сигналізації, щоб припинити звуковий сигнал.
Потрібно приблизно 2-3 години, щоб у приладі була досягнута відповідна
температура для зберігання звичайної кількості продуктів у холодильнику.

Символ "Антибактеріальний
фільтр" горить червоним
кольором або блимає.

Антибактеріальний фільтр вичерпав свій ресурс (якщо
встановлено). Замініть фільтр (див. Коротку інструкцію користувача).

Символ "Водяний фільтр"
змінив свій колір.

Закінчується термін служби фільтра води/вичерпався
ресурс (якщо є).

Замініть фільтр (див. Коротку інструкцію користувача). Як
замінити фільтр див. в Інструкції з експлуатації.

Якщо прилад оснащений дозатором води і льоду:

Автоматичний льодогенератор
не працює.

Новому приладу потрібно попрацювати приблизно ніч, щоб
досягти ідеальної температури для вироблення льоду.

Зачекайте стільки часу, скільки потрібно для досягнення
встановленої температури всередині морозильника.

Можливо, автоматичний льодогенератор не увімкнений (у
деяких моделях він може бути вимкнений).

Як знову увімкнути автоматичний льодогенератор, див. у
Короткій інструкції користувача.

Можливо, вода не досягла льодогенератора. Перевірте, чи під'єднаний виріб до водопроводу і чи
відкритий кран подачі води.

Можливо, цей фільтр забився або був неправильно
встановлений.

Перевірте інструкцію з установки фільтра, щоб
переконатися, що він встановлений правильно і не
засмітився. Якщо причина не у встановленні чи засміченні,
зверніться до кваліфікованого персоналу.

Дозатор не випускає лід при
натисканні важеля (або при
натисканні кнопки "лід" у
моделях без важеля
дозування льоду).

Це нормально, коли дверцята морозильника відкриті, або
коли відро для льоду встановлено неправильно.

Закрийте дверцята і/або перевірте чи правильно
встановлено відро для льоду.

Можливо, увімкнена функція "Захист від доступу дітей" або
"Блокування дозатора льоду/води". Вимкніть функцію (див. Коротку інструкцію користувача).

Можливо, кубики льоду застрягли, оскільки дозатором
льоду не користувалися певний час: Можливо, дозатор не
використовували протягом тривалого періоду часу, в
результаті чого кубики злиплися.

Поміняйте вибір з "кубиків льоду" на "подрібнений лід" або
навпаки (лише у деяких моделях), щоб видалити
заблокований лід. Якщо дозатор і надалі не випускає лід,
почекайте дві хвилини, і повторіть цю дію.

Потрусіть відро для льоду, щоб відокремити кубики і щоб у
ньому більше вмістилося льоду. Рекомендується викинути
старий лід і зробити новий.

Можливо, важіль дозування льоду був натиснутий надто
довго (лише у деяких моделях).

Зачекайте 3 хвилини, поки двигун дозатора не
перезапуститься

Дозатор не випускає воду при
натисканні важеля (або при
натисканні кнопки "вода" у
моделях без важеля
дозування льоду).

Під час першого випускання буде затримка від 15 до 20 секунд
у зв'язку з тим, що система повинна наповнитися водою. Дочекайтеся, поки система не наповниться.

Можливо, увімкнена функція "Захист від доступу дітей" або
"Блокування дозатора льоду/води". Вимкніть функцію (див. Коротку інструкцію користувача).

Можливо, цей фільтр забився або був неправильно
встановлений.

Перевірте інструкцію з установки фільтра, щоб
переконатися, що він встановлений правильно і не
засмітився. Якщо причина не у встановленні чи засміченні,
зверніться до кваліфікованого персоналу.

У зоні дозатора води і льоду
утворюється конденсат.

Можливо, вимкнено пристрій дозатора, що запобігає
утворенню конденсату (залежно від моделі)

Увімкніть функцію знову, натиснувши вмикач запобігання
утворенню конденсату в зоні дозатора льоду/води
(позначений стрілкою на рисунку), залежно від моделі.

На дверцятах утворюється
конденсат:

Можливо, вимкнена функція дверцят, що запобігає
утворенню конденсату (залежно від моделі)

Увімкніть функцію знову, натиснувши
вмикач запобігання утворенню конденсату
в зоні дозатора льоду/води (позначений
стрілкою на рисунку), залежно від моделі.

Автоматичний льодогенератор
Оскільки прилад обладнаний автоматичним
льодогенератором, може чутися гудіння (від клапану подачі
води), дзюрчання води і звук падання льоду у відро.

Вимкніть автоматичний льодогенератор, якщо він вам не
потрібен (див. Коротку інструкцію користувача), залежно від
моделі.
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КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

5019 315 01055


