
HURövid útmutató

KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT 
VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, 
kérjük, regisztrálja készülékét a 
www.whirlpool.eu/register oldalon

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a 
biztonsági útmutatót!

A TERMÉK BEMUTATÁSA

ELSŐ HASZNÁLAT
Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt a 
készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, majd forgassa el 
a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék bekapcsolásához.

A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási 
hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer tárolása esetén. 
Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális szagtalanító szűrőt a 
csomagoláson látható utasítások szerint (ha van).

KEZELŐPANEL
1. Be/készenlét 
2. Hőmérséklet kijelző
3. Gyorshűtés gomb
4. Figyelmeztetések ikonja
5. Hőmérséklet gomb
6. 6th sense fresh control

4.

5.

1. 3.2.6.

BEKAPCSOLÁS/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT
Ha a készüléket készenléti üzemmódra szeretné állítani, tartsa 
megnyomva 3 másodpercig a  gombot. A bekapcsolt/készenléti 
állapot jelzőfénye  kivételével az összes ikon jelzőfénye kialszik. A 
készülék újraaktiválásához nyomja meg ismét (röviden) a gombot. 
(Lásd a Használati útmutatót.)

GYORSHŰTÉS GOMB
A Gyorshűtés funkció segítségével növelhető a hűtési kapacitás a 
hűtőtérben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor 
nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a hűtőtérbe. Nyomja 
meg a Gyorshűtés gombot  a Gyorshűtés funkció aktiválásához. A 
funkció aktiválásakor a Gyorshűtés jelzőfénye világítani kezd. A funkció 
6 óra eltelte után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan 
is kikapcsolható a Gyorshűtés gomb  ismételt megnyomásával.

FIGYELMEZTETÉSKIKAPCSOLÓ GOMB
Figyelmeztetés esetén a gomb megnyomásával elnémíthatja a 
hangjelzést.

HŐMÉRSÉKLET GOMB
A hőmérséklet gomb  megnyomásával módosíthatja a 
hőmérsékletet: a hőmérséklet 8 °C és 2 °C között ciklikusan változik. 
Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért 
átlaghőmérsékletet jelzik.

6TH SENSE FRESH CONTROL
Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához 
optimális feltételeket. A „6th Sense Fresh Control” funkció 
inaktiválásához nyomja meg egyszerre a Gyorshűtés  és a 
figyelmeztetéskikapcsoló  gombot, és tartsa megnyomva őket 
3 másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall. A „6th Sense Fresh 
Control” funkció ikonja  kialszik, ami azt jelzi, hogy a funkció 
inaktiválva lett. A funkció ismételt aktiválásához ismételje meg 
ugyanezt az eljárást. 
Megjegyzés: A funkció inaktiválásakor a hűtőszekrényben lévő ventilátor 
kikapcsol.

VENTILÁTOR
A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható 
a készülékben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek. 
Alapértelmezés szerint a ventilátor be van kapcsolva. A VENTILÁTOR 
kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a Gyorshűtés  és 
a figyelmeztetéskikapcsoló  gombot, és tartsa lenyomva 3 
másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall. A „6th Sense Fresh 
Control” funkció ikonja  kialszik, ami azt jelzi, hogy a ventilátor 
kikapcsolt. A VENTILÁTOR bekapcsolásához ismételje meg ugyanezt az 
eljárást. A bekapcsolás visszaigazolásaként egy hangjelzés hallható, és 
az ikon világítani kezd.
Megjegyzés: A ventilátor kikapcsolásának szükségességére 
vonatkozó részletekért tekintse meg a Használati útmutatóban az 
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK című részt.

TÁVOLLÉT GOMB
Ezzel a funkcióval hosszabb időre csökkentheti a készülék 
energiafogyasztását. 
A funkció aktiválása előtt minden romlandó élelmiszert távolítson 
el a hűtőtérből, és győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően 
zár, mivel a készülék a kellemetlen szagok megelőzése érdekében 
egy megfelelő hőmérsékleti szintre áll be (+12 °C). Az aktiváláshoz/
inaktiváláshoz tartsa megnyomva a Távollét gombot 3 másodpercig. 
Amikor a funkció be van kapcsolva, a funkciót jelölő szimbólum 
világítani kezd, és a hűtőtér hőmérséklete egy magasabb beállítási 
értékre módosul (a hőmérséklet-kijelzőn új hőmérsékletként +12 °C 
lesz látható). A hőmérséklet beállított értékének megváltoztatásakor a 
funkció automatikusan kikapcsol.



ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

X X

Jelmagyarázat

MÉLYHŰTÖTT ZÓNA

MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, 
vaj, lekvár tárolásához ajánlott

HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, 
joghurt tárolásához ajánlott

LEGHIDEGEBB ZÓNA
Felvágottak, desszertek, hal és hús tárolásához ajánlott

ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ

NULLA FOK REKESZ*
A Nulla fok rekesz kifejezetten a friss élelmiszerek (például 
hús, hal, gyümölcsök, téli zöldségek) hosszabb ideig való 
tárolására szolgál, ezért a rekeszben folyamatosan alacsony a 
hőmérséklet és megfelelő a páratartalom.
A REKESZ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A rekesz bekapcsolásához/kikapcsolásához 
nyomja meg az ábrán látható gombot.
A rekesz bekapcsolásakor a szimbólum 
világítani kezd.

A bekapcsolt rekeszen belül a hőmérséklet nagyjából 0 °C. 
Az alábbi tényezők rendkívül fontosak a „Nulla fok” rekesz 
megfelelő működéséhez:
• a hűtőtérnek bekapcsolva kell lennie
• a hűtőtér hőmérsékletének +2 °C és +5 °C között kell 

lennie
• a rekeszt be kell helyezni az aktiváláshoz
• ne legyen kiválasztva különleges funkció (Készenlét, 

Távollét üzemmód – ahol elérhető).
A különleges funkciók egyikének kiválasztása esetén a „Nulla 
fok” rekeszt manuálisan kell kikapcsolni, és a benne lévő 
friss élelmiszert ki kell venni. Ha nem végzi el a manuális 
kikapcsolást, a rekesz 8 óra elteltével automatikusan 
kikapcsol.

Megjegyzés:
 - ha a funkció bekapcsolásakor nem világít az ikon, nézze meg, 

hogy helyesen helyezte-e be a fiókot; ha a probléma továbbra 
is fennáll, hívja a hivatalos műszaki vevőszolgálatot

 - ha a rekesz hűtése be van kapcsolva és a fiók nyitva van, a 
kezelőpanelen lévő szimbólum automatikusan kialszik. A fiók 
behelyezésekor a szimbólum ismét világítani kezd

 - A funkció állapotától függetlenül enyhe zaj hallható: ez 
normális, és nem kell miatta aggódni.



HIBAELHÁRÍTÁS
Mi a teendő, ha... Lehetséges okok Megoldások

A készülék nem működik. Lehetséges, hogy a készülék elektromos 
tápellátásával van gond.

Ellenőrizze, hogy:
• nincs-e áramkimaradás;
• a csatlakozódugó megfelelően van-e csatlakoztatva a 

hálózati aljzatba, és a kétpólusú kapcsoló (ha van) a megfelelő 
(bekapcsolt) állásban van-e;

• működnek-e a lakás elektromos hálózatának védelmi 
berendezései;

• nem hibásodott-e meg a hálózati kábel;

A készülék belső világítása 
nem működik.

Elképzelhető, hogy izzócsere szükséges. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha csere szükséges, 
forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.

A rekeszek belsejében lévő 
hőmérséklet nem elég 
alacsony.

Ennek különböző okai lehetnek (lásd a 
„Megoldások” oszlopot).

Ellenőrizze a következőket:
• az ajtók megfelelően zárnak;
• nincs hőforrás a készülék közelében;
• megfelelő hőmérséklet van beállítva;
•  nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján 

lévő szellőzőnyílásoknál.

A hűtőtér alján víz található. A kiolvasztott víz elvezetése 
akadályozva van.

Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd a „Tisztítás és 
karbantartás” című részt).

A készülék elülső része az 
ajtótömítésnél meleg.

Nem jelez meghibásodást. Ez a 
páralecsapódás megakadályozása miatt 
van.

Nincs szükség hibaelhárításra.

A hűtőtér hőmérséklete túl 
alacsony.

• A beállított hőmérséklet túl 
alacsony.

• Állítson be magasabb hőmérsékletet.
•  Kapcsolja ki a ventilátort (ha van) a „VENTILÁTOR” részben leírtak 

szerint.
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A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási 
adatokat letöltheti:
• a docs . whirlpool . eu honlapról
• a QR-kód segítségével
• Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor 

a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.


