
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
Předtím, než spotřebič zapojíte, dobře vyčistěte úložné oddíly 
a příslušenství vlažnou vodou a jedlou sodou. Jakmile je spotřebič 
zapojen do elektrické sítě, začne pracovat automaticky.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak do něj 

vložte potraviny.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 
1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího 
nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

OVLÁDACÍ PANEL
1. Zapnout/vypnout
2. Nastavení chladničky a teploty
3. Displej chladničky
4. Ikona výstrahy
5. Displej mrazničky
6. Nastavení mrazničky a teploty
7. Tlačítko „Super freeze“ (rychlé mrazení)
8. „Eco“ (eko)
9. „Holiday“ (dovolená)
10. „Super cool“ (rychlé chlazení)
11. „Good night“ (noční režim)

ZAPNOUT/VYPNOUT
Celý spotřebič (jak chladicí, tak mrazicí oddíl) lze zapnout stiskem 
tohoto tlačítka.

NASTAVENÍ CHLADNIČKY A TEPLOTY
Používá se ke změně v nastavení teploty chladničky. Na displeji se 
objeví potvrzení odpovídající zvolené hodnotě teploty.

DISPLEJ CHLADNIČKY
Ukazuje nastavenou teplotu pro chladicí oddíl.

IKONA VÝSTRAHY
Ve spotřebiči byl zaznamenán stav výstrahy (viz část „Odstraňování 
závad“).

DISPLEJ MRAZNIČKY
Ukazuje nastavenou teplotu pro mrazicí oddíl.

NASTAVENÍ MRAZNIČKY A TEPLOTY
Používá se ke změně v nastavení teploty mrazničky. Na displeji se 
objeví potvrzení odpovídající zvolené hodnotě teploty.

TLAČÍTKO „SUPER FREEZE“ (RYCHLÉ MRAZENÍ)
Používá se ke změně v nastavení teploty mrazničky. Na displeji se 
objeví potvrzení odpovídající zvolené hodnotě teploty.

ECO (EKO)
Řídí aktivaci a deaktivaci úsporné funkce „ECO“ (EKO) (optimální 
provozní teplota s cílem minimalizovat spotřebu energie). Spotřeba 
bude optimalizována 24 hodin po aktivaci funkce. Při zapnutí této 
funkce se na tlačítkovém panelu rozsvítí LED kontrolka úsporné funkce 
„ECO“ (EKO). Stiskněte a držte tlačítko úsporné funkce „ECO“ (EKO) po 

dobu 8 sekund, dokud se nerozbliká příslušná LED kontrolka; to vám 
umožní nastavit teplotu v chladničce i v mrazničce. Dvě minuty po 
poslední aktivitě uživatele přejde displej do úsporného režimu. Pro 
ukončení úsporného režimu jednoduše stiskněte jakékoli tlačítko nebo 
otevřete dvířka chladničky.

„HOLIDAY“ (DOVOLENÁ)
Aktivuje a deaktivuje funkci „HOLIDAY“ (DOVOLENÁ) (na tlačítkovém 
panelu se rozsvítí LED kontrolka funkce „HOLIDAY“), zatímco na 
displejích chladničky a mrazničky se postupně zobrazí hodnoty teploty 
+12 °C a −18 °C. Dvě minuty po poslední aktivitě uživatele přejde 
displej do úsporného režimu (viz úsporná funkce „ECO“).

SUPER COOL (RYCHLÉ CHLAZENÍ)
Režim „SUPER COOL“ (RYCHLÉ CHLAZENÍ) (rychlé zchlazení čerstvého 
i právě uvařeného jídla) lze vypnout. Na tlačítkovém panelu i na displeji 
chladničky se rozsvítí LED kontrolka funkce „SUPER COOL“ (RYCHLÉ 
CHLAZENÍ).

„GOOD NIGHT“ (NOČNÍ REŽIM)
Funkce „Good Night“ (noční režim) umožňuje minimalizovat hlučnost 
spotřebiče při současném zajištění vhodných skladovacích podmínek. 
Displej při zapnutí funkce přejde do pohotovostního režimu a rozsvítí 
se příslušný symbol funkce „Good Night“ (noční režim). Funkce 
„Good Night“ (noční režim) se automaticky deaktivuje po max. 6 
hodinách nebo v případě, že spotřebič se zapnutou funkcí („ON“) 
nemůže tuto funkci z různých důvodů dále udržovat. Pro manuální 
deaktivaci této funkce stiskněte toto tlačítko znovu nebo vypněte 
spotřebič. Doporučujeme tuto funkci zapínat v nočních hodinách 
nebo minimalizovat používání lednice, aby nedošlo k automatickému 
ukončení funkce.



* K dispozici pouze u vybraných modelů

CHLADICÍ ODDÍL SE SYSTÉMEM „NO-FROST“
Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické
Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že 

právě probíhá automatické odmrazování.

BEZNÁMRAZOVÝ MRAZICÍ ODDÍL „NO-FROST“
Mrazničky s funkcí automatického odmrazování No Frost využívají 
proudění ledového vzduchu kolem skladovacích prostor, čímž brání 
tvorbě ledu a zcela eliminují potřebu odmrazování.

Zmražené potraviny se nelepí ke stěnám, štítky zůstávají čitelné 
a úložný prostor čistý a přehledný.

PROSTOR ZÓNY 3 V 1
Jedná se o novou schránku, která nabízí maximální flexibilitu pro 
ukládání potravin výjimečným způsobem.
• ke skladování masa, ryb a rychle se kazících potravin;
• Rychlé ochlazení horkých potravin ze 70 °C na 3 °C, popř. jiných 

čerstvých potravin či zbytků jídel.
• Rozmrazování při nízké teplotě (zabraňuje množení 

mikroorganismů).

Za běžných podmínek můžete teploty 0 °C docílit tehdy, pokud je 
teplota uvnitř chladničky přibližně 4 °C.
Snížením teploty v chladničce snížíte také teplotu v prostoru 
mrazničky.

SYSTÉM CHLAZENÍ (BEZNÁMRAZOVÝ)
Systém No Frost zajišťuje nepřetržitou cirkulaci chladného vzduchu 
za účelem odstraňován vlhkosti a bránění vytváření ledu a námrazy. 
Systém udržuje optimální úroveň vlhkosti, umožňuje zachování 
původní kvality potravin, zabraňuje vzájemnému slepování 
uskladněných potravin a zcela odstraňuje nutnost odmrazování. 
Neucpávejte odvětrávací otvory umisťováním potravin či nádob 
v těsném kontaktu se zadním chladicím panelem. Láhve vždy uzavřete 
a potraviny dobře zabalte.

VYUŽÍVÁNÍ PLNÉHO POTENCIÁLU CHLADNIČKY
• Do oddílů vkládejte pouze studené nebo vlažné potraviny
• Nezapomeňte, že vařená jídla nevydrží déle než syrová.

• Do chladničky neukládejte tekutiny v otevřených nádobách: 
Přispěli byste tak ke zvýšení vlhkosti v chladničce a následnému 
vzniku kondenzace.

KONTROLKA PRO TEPLOTU*
K zjištění nejchladnější oblasti chladničky.
1. Zkontrolujte, zda se zpráva „OK“ na kontrolce objevila zřetelně (viz 

obrázek).

2. Pokud se zpráva „OK“ neobjeví, znamená to, že teplota je stále 

příliš vysoká: Nastavte OTOČNÝ VOLIČ CHLADNIČKY do vyšší 
polohy (chladnější) a počkejte přibližně 10 hodin, dokud se teplota 
nestabilizuje.

3. Opět ověřte stav kontrolky: v případě potřeby upravte nastavení 
podle výchozího postupu. Pokud jste do chladničky uložili velké 
množství potravin nebo často otevírali dvířka, není chybou, že 
se zpráva „OK“ neobjeví. Vyčkejte alespoň 10 hodin, než pomocí 
OTOČNÉHO VOLIČE CHLADNIČKY nastavíte vyšší teplotu.

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU
Zásuvky na ovoce a zeleninu umístěné uvnitř chladničky byly speciálně 
navrženy tak, aby uchovávaly čerstvost a křehkost ovoce a zeleniny.

Otevřete regulátor vlhkosti (poloha B), pokud si přejete skladovat 
potraviny při menší vlhkosti okolního vzduchu, jako např. ovoce, nebo 
jej zavřete (poloha A) pro skladování potravin, jako např. zelenina, při 
vyšší vlhkosti okolního vzduchu.



COOLSAVER*
Některé druhy ovoce a zeleniny v důsledku svého vyzrávání přirozeně 
uvolňují ethylen. Jiné ovoce a zelenina, ať již sami ethylen vytvářejí, 
či nikoli, jsou na jeho přítomnost velmi citlivé. Funkce „Coolsaver“ 
(ethylenový filtr) prodlužuje dobu, po kterou je možné potraviny 
skladovat. Umožňuje tak déle udržovat jejich kvalitu a čerstvost, zvláště 
u rychle se kazících potravin, a to díky tomu, že dochází k odstraňování 
ethylenu, který způsobuje předčasné dozrávání a kažení.
Vysoká relativní vlhkost je pro většinu rychle se kazících potravin 
vhodná, nikoli však již efekt kondenzace této vlhkosti. Coolsaver 
potlačuje nadměrnou kondenzaci par, která je příčinou tvoření plísní, 
hnilobných procesů a podporuje množení bakterií v potravinách.
Funkce „Coolsaver“ brání rovněž přenášení pachů a zajišťuje uvnitř vaší 
chladničky ideální podmínky.
Filtr „Coolsaver“ je tvořen 100% přírodními anorganickými minerály, 
které si zachovávají svoji plnou účinnost po dobu několika let. 
S ohledem na množství prachu a úroveň vlhkosti, které je „Coolsaver“ 
při běžném používání chladničky vystaven, doporučujeme jej za 
účelem zachování jeho plné účinnosti pravidelně každých 6 měsíců 
zregenerovat.

Regenerací se rozumí proces čištění vaku filtru „Coolsaver“ pomocí 
vysavače a poté jeho vystavení slunečnímu svitu po dobu okolo 
6 hodin nebo jeho vložení do trouby na dobu 1 hodiny při teplotě 
80 °C.
To vše za účelem zachování maximálního účinku a výkonu; „Coolsaver“ 
nesmí přijít do styku s prachem, olejem ani jinými kapalinami. Kontakt 
minerálů filtru „Coolsaver“ s těmito materiály sníží nebo zcela vyruší 
jejich účinnost a může být nutné Coolsaver vyměnit za nový.

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

Vysvětlivky

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.
ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST
Je určena pro skladování studených nářezů, zákusků 
a moučníků.

BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY
(NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA) Je určena pro zmrazení 
čerstvých/vařených pokrmů.

Upozornění
Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

* K dispozici pouze u vybraných modelů



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

Spotřebič nefunguje. Mohl se vyskytnout problém 
s napájením spotřebiče.

• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se 
správným napětím.

• Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti.

V odmrazovací misce je 
voda.

Jedná se o jev normální v horkém 
a vlhkém počasí. Miska může být 
dokonce zaplněna až do poloviny.

• Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnán, aby voda nepřetékala.

Hrany skříně spotřebiče, 
které se dotýkají těsnění 
dveří, jsou na dotek teplé.

Nejedná se o závadu. 
Jedná se o jev normální v horkém počasí 
a při spuštění kompresoru.

Osvětlení nefunguje. Může být nutné vyměnit žárovku.
Spotřebič může být v režimu Zapnuto / 
pohotovostní režim.

• Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických 
pojistek ve vaší domácnosti.

• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se 
správným napětím

• Jsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního 
střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které 
jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo 
u autorizovaných prodejců.

Zdá se, že motor běží na 
příliš vysoké otáčky.

Doba spuštění motoru závisí na různých 
faktorech: četnosti otevírání dveří, 
množství uložených potravin, teplotě 
v místnosti, nastavení regulace teploty.

• Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny.
• Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložili větší množství 

potravin.
• Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často.
• Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovřené.

Teplota spotřebiče je příliš 
vysoká.

Může mít různé příčiny (viz „Řešení“). • Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) 
zaprášený a zanesený.

• Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené.
• Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená.
• V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je 

samozřejmé, že motor běží déle.
• Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud 

bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, 
aby ochladil vnitřek spotřebiče.

Dveře se dobře neotvírají 
a nezavírají.

Může mít různé příčiny (viz „Řešení“). • Zkontrolujte, zda dveře neblokují balíčky potravin.
• Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo 

automatický výrobník ledu.
• Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.
• Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.
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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.


