
CSStručný návod k obsluze

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK 
WHIRLPOOL
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj 
výrobek na www . whirlpool . eu/ register

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní 
pokyny.

POPIS VÝROBKU

PRVNÍ POUŽITÍ
Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte 
spotřebič ke zdroji napájení.
Připojte spotřebič ke zdroji napájení a otočte ovladačem termostatu, 
aby se spotřebič zapnul.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4−6 hodin, než dojde k dosažení 
správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí 
na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li 
k dispozici).

OVLÁDACÍ PANEL
1. Zap / pohotovostní režim 
2. Ukazatel teploty
3. Tlačítko rychlého chlazení
4. Kontrolka poplach
5. Tlačítko teploty
6. Systém 6th Sense Fresh Control

4.

5.

1. 3.2.6.

ON/STANDBY
K uvedení spotřebiče do pohotovostního režimu podržte tlačítko 

 stisknuté po dobu 3 sekund. Všechny ikony zhasnou s výjimkou 
kontrolky režimu On/Standby  . K opětovné aktivaci spotřebiče 
tlačítko znovu (krátce) stiskněte. (Další informace najdete v návodu 
k použití.)

TLAČÍTKO RYCHLÉHO CHLAZENÍ
Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit kapacitu chlazení 
v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení 
velkého množství potravin do chladicího oddílu. K aktivaci funkce 
Rychlého chlazení  stiskněte tlačítko Rychlé chlazení. Při aktivaci se 
rozsvítí kontrolka funkce Rychlého chlazení. Funkce se automaticky 
vypne po 6 hodinách, nebo ji můžete vypnout ručně opětovným 
stisknutím tlačítka Rychlé chlazení  .

TLAČÍTKO „ZASTAVENÍ ALARMU“
Stiskněte, pokud chcete vypnout zvukový poplach.

TLAČÍTKO TEPLOTY
Pro změnu teploty stiskněte tlačítko teploty  : hodnota cyklicky 
přechází mezi 8 °C a 2 °C. 
Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé 
chladničce.

FUNKCE 6TH SENSE FRESH CONTROL
Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro 
uchování potravin. K deaktivaci systému „6th Sense Fresh Control“ 
stiskněte najednou tlačítko Rychlé chlazení  a tlačítko Zastavení 
poplachu  a podržte je stisknutá po dobu 3 sekund, dokud se neozve 
akustický zvukový signál a nezhasne ikona „6th Sense Fresh Control“

 potvrzující deaktivaci této funkce. K opětovné aktivaci této funkce 
zopakujte stejný postup. 
Poznámka: Deaktivace této funkce vypíná VENTILÁTOR v ledničce.

VENTILÁTOR
Ventilátor umožňuje dosáhnout rovnoměrnější teploty uvnitř 
spotřebiče, a tím zajišťuje lepší podmínky pro uchovávání potravin. 
Z výroby je ventilátor zapnutý. Pro vypnutí VENTILÁTORU stiskněte 
najednou tlačítko Rychlé chlazení  a Zastavení poplachu  , 
podržte je stisknutá po dobu 3 sekund, dokud se neozve zvukový 
signál a nezhasne ikona funkce „6th Sense Fresh Control“  potvrzující 
vypnutí ventilátoru. Pro zapnutí VENTILÁTORU postup zopakujte. 
Jako potvrzení se ozve akustický zvukový signál a rozsvítí se ikona 
ventilátoru.
Poznámka: Důvody k vypnutí ventilátoru naleznete v návodu k použití 
v části „TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE“.

TLAČÍTKO FUNKCE „DOVOLENÁ“
Tuto funkci je možné aktivovat ke snížení spotřeby energie spotřebiče 
v delším časovém horizontu. 
Před aktivací funkce odstraňte z chladicího oddílu všechny potraviny 
podléhající zkáze a ujistěte se, že jsou dveře správně uzavřeny. Lednice 
bude udržovat vhodnou teplotu, aby zabránila tvorbě nepříjemných 
pachů (+12° C). K aktivaci/deaktivaci této funkce podržte stisknuté 
tlačítko režimu Dovolená po dobu 3 sekund. 
Je-li tato funkce aktivována, rozsvítí se odpovídající symbol a teplota 
chladničky bude nastavena na vyšší požadovanou hodnotu (na 
ukazateli teploty se zobrazí nové nastavení +12° C). Změna nastavení 
teploty povede automaticky k deaktivaci funkce.



JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

X X

Vysvětlivky

MRAZICÍ ZÓNA

MÍRNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, 
nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád

CHLADNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných 
výrobků, lahůdek a jogurtů

NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA
Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů,  
ryb a masa

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

PŘIHRÁDKA S NULOVOU TEPLOTOU*
Přihrádka s nulovou teplotou je specificky navržena pro 
udržení nízké teploty a správné vlhkosti pro delší zachování 
čerstvých potravin (například masa, ryb, ovoce a zeleniny v 
zimě).
AKTIVACE A DEAKTIVACE PŘIHRÁDKY

Pro aktivaci/deaktivaci přihrádky stiskněte 
tlačítko znázorněné na obrázku.
Poté, co je přihrádka aktivována, rozsvítí 
se příslušný symbol.

Je-li přihrádka aktivní, teplota uvnitř dosahuje přibližně 
0°. Následující faktory jsou stěžejně důležité pro správnou 
činnost přihrádky s nulovou teplotou:
• chladicí oddíl musí být zapnutý;
• teplota chladicího oddílu se musí pohybovat mezi +2 °C 

a +5 °C;
• aby bylo možné přihrádku aktivovat, musí být zasunutá;
• nesmí být zvoleny žádné speciální funkce (pohotovostní 

režim „Standby“, režim „Dovolená“ – jsou-li k dispozici).
V případě, že je některá z těchto speciálních funkcí zvolena, 
musí být přihrádka s nulovou teplotou ručně deaktivována a 
veškeré čerstvé potraviny, které v ní jsou umístěny, musí být 
vyjmuty. Pokud nedojde k ruční deaktivaci, proběhne po 8 
hodinách automatická deaktivace přihrádky.

Poznámka:
 - jestliže se po zapnutí přihrádky nerozsvítí příslušný symbol, 

zkontrolujte, zda je přihrádka správně zasunutá; jestliže 
porucha trvá, zavolejte do autorizovaného servisního střediska;

 - je-li tato funkce aktivní a přihrádka otevřená, symbol na 
ovládacím panelu může být automaticky deaktivován. Po 
zasunutí přihrádky dojde k opětovné aktivaci symbolu.

 - Bez ohledu na stav této funkce může být slyšet slabý zvuk: 
jedná se o běžný jev, a není tedy důvod k obavám.



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Co dělat, když... Možné důvody Řešení

Spotřebič nefunguje. Mohl se vyskytnout problém 
s napájením spotřebiče.

Zkontrolujte, zda:
• nedošlo k výpadku napájení;
• zástrčka je řádně vsunuta do elektrické zásuvky a dvoupólový 

spínač (je-li součástí) se nachází ve správné poloze (zapnuto);
• jsou zařízení pro ochranu elektrického systému v domácnosti 

účinná;
• není poškozen napájecí kabel;

Vnitřní osvětlení nefunguje. Možná bude potřeba vyměnit žárovku. Odpojte spotřebič od zdroje napájení a v případě potřeby jejich 
výměny se obraťte na službu technické pomoci.

Vnitřní teplota oddílů není 
dostatečně nízká.

Důvody mohou být různé (viz část 
„Řešení“).

Zkontrolujte, zda:
• jsou dvířka řádně dovřená;
• spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;
• teplota je správně nastavena;
•  nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části 

spotřebiče.

Na dně chladicího oddílu je 
voda.

Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu 
je ucpaný.

Čistěte odtok rozmrzlé vody (viz oddíl „Čištění a údržba“).

Přední okraj spotřebiče 
u dosedacího těsnění dvířek 
je horký.

Nejedná se o problém. Zabraňuje to 
kondenzaci.

Není třeba hledat řešení.

Teplota uvnitř chladicího 
oddílu je příliš nízká.

• Nastavená teplota je příliš nízká. • Zkuste nastavit o něco vyšší teplotu.
•  Vypněte ventilátor (je-li součástí), jak je popsáno v odstavci 

„VENTILÁTOR“.
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Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout 
pomocí:
• naší webové stránky docs . whirlpool . eu,
• naskenování QR kódu
• Případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při 

kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.


