DESCRIEREA APARATULUI
    













COMPARTIMENTUL FRIGIDER
A. Bec interior (în funcţie de model)
B. Bec intermediar (în funcţie de model)
C. Raft reglabil
D. Raft – capac sertar
E. Sertar pentru legume
F. Reglarea sertarului pentru legume
G. Sertar carne
H. Reglarea sertarului pentru carne
I. Compartiment lactate
J. Rafturi
K. Raft 2 l cu opritor pentru sticle
L. Raft 0,75 l
M. Filtru pentru apă (în funcţie de model)
N. “Multiflow” (în funcţie de model)
O. Raft sticle (dacă este disponibil)
P. Compartiment rece (dacă este disponibil)
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COMPARTIMENTUL CONGELATOR
Q. Producător automat de gheaţă
R. Rafturi de sticlă / grile (în funcţie de model)
S. Sertar / coş mic (în funcţie de model)
T. Sertar / coş înalt (în funcţie de model)
U. Tăviţă cuburi de gheaţă
V. Rafturi congelator
Z. Bec interior

MODUL DE UTILIZARE A APARATULUI

CÂND SE FOLOSEŞTE PENTRU PRIMA DATĂ
Branşaţi aparatul la reţeaua de apă şi la cea de curent electric (vezi manualul Instalare).
În momentul branşării la reţeaua electrică pe afişaj vor apărea temperaturile fixate din fabrică.
Dacă apare indicatorul de temperatură şi semnalul sonor este activ (înseamnă că a intervenit alarma de
black-out lung) ţineţi apăsat butonul de resetare alarme.
Notă: După punerea în funcţiune este necesar să se aştepte 2/3 ore până se va ajunge la temperatura de
conservare adecvată unei normale încărcări a aparatului.
GHID PENTRU SELECTAREA FUNCŢIUNILOR
Stand-by
Această funcţiune serveşte la dezactivarea ambelor compartimente frigider şi congelator. Pentru a o activa,
apăsaţi pe butonul stand-by timp de 3 secunde: ambele afişaje se vor stinge şi se va lumina o liniuţă pe
afişajul din stânga. Pentru a se ajunge la funcţionarea normală faceţi aceeaşi procedură până când pe afişaj
apar vizualizate temperaturile fixate înainte.
Notă: Este important să se aibă în vedere că această operaţiune nu debranşează aparatul de la reţeaua de
curent electric
Temperatura din compartimentul congelator
Temperatura ideală fixată din fabrică este de -18°C. Pentru a modifica temperatura apăsaţi pe butoanele
până se ajunge la valoarea dorită care va fi vizualizată pe afişaj.
Temperatura din compartimentul frigider
Temperatura ideală fixată din fabrică este de 5°C.
Pentru a modifica temperatura apăsaţi pe butoanele
vizualizată pe afişaj.

până se ajunge la valoarea dorită care va fi

On/off (aprins/stins)
Butonul on/off permite punerea sau scoaterea din funcţiune a producătorului de gheaţă. Când producătorul
de gheaţă este în funcţiune, pe afişaj va apărea una din cele două icoane
.
Mode
O apăsare pe butonul mode permite selecţionarea tipului di gheaţă dorită: sfărâmată

sau cuburi

.
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Lumina din distribuitorul de gheaţă şi apă
Lumina din distribuitor poate fi aprinsă sau stinsă apăsând pe butonul
de pe panou sau apăsând una din
cele două pârghii ale distribuitorului; în acest ultim caz lumina se stinge automat la terminarea operaţiunii de
dare de apă sau gheaţă.
Funcţiunea 6th Sense
Când se aprinde simbolul înseamnă că aparatul funcţionează pentru a ajunge la condiţiile de conservare
optime.
Funcţiunea se activează automat când:
• a fost introdusă o cantitate mare de alimente de răcit şi/sau de congelat.
• uşa frigiderului şi/sau a congelatorului a rămas deschisă pentru multă vreme.
• a fost o întrerupere de curent electric de lungă durată.
Simbolul rămâne aprins timpul necesar pentru refacerea automată a condiţiilor optimale de conservare.
Indicatorul termometru Listeria (la unele modele)
Acest simbol permite să se verifice ca temperatura din compartimentul frigider este adecvată pentru o corectă
conservare a alimentelor.
Dacă indicatorul este aprins şi aparatul este în funcţiune de cel puţin 24 de ore, înseamnă că temperatura de
la interiorul compartimentului frigider este cea corectă. În caz contrar trebuie redusă temperatura fixată şi să
se aştepte 12 ore înainte de a efectua un nou control vizual al indicatorului.
Filtrul bactericid
(dacă este disponibil)
Acest simbol indică starea de consumare a filtrului bactericid.
În momentul achiziţionării aparatului şi după înlocuirea acestuia, simbolul referitor la filtru este stins sau este
luminat albastru. Când simbolul este galben, înseamnă că în scurt timp va fi necesară înlocuirea filtrului.
Când simbolul se luminează roşu filtrul trebuie înlocuit.
Înlocuiţi cartuşul şi apoi apăsaţi pe tasta Alarm Reset până când simbolul nu se stinge sau devine albastru.
00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.
Filtrul de apă
(dacă este disponibil)
Acest simbol indică starea de consumare a filtrului de apă.
În momentul achiziţionării aparatului şi după înlocuirea acestuia, simbolul referitor la filtru se luminează
albastru (sau verde, la unele modele). Când simbolul este galben, înseamnă că în scurt timp va fi necesară
înlocuirea filtrului.
Când simbolul se luminează roşu filtrul trebuie înlocuit
Înlocuiţi cartuşul şi apoi apăsaţi pe tasta Filter Reset până când simbolul nu devine albastru (sau verde).
Tasta Filter Reset nu funcţionează când becul de semnalizare este deja de culoare albastră (sau verde).
00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.
Blocarea tastelor
Această funcţiune permite schimburi de setare accidentale sau stingerea aparatului.
Se realizează apăsând simultan pe butoanele de congelare rapidă
la stânga panoului şi de vacation
(vacanţă)
la dreapta panoului timp de circa 3 secunde, până la aprinderea simbolului
şi activarea
unui semnal acustic.
Pentru a dezactiva funcţiunea repetaţi procedura până când se stinge simbolul.
Blocarea tastelor producătorului de gheaţă
Această funcţiune permite dezactivarea distribuirii de gheaţă pentru o curăţare mai uşoară sau pentru a evita
o folosire involuntară. Se fixează apăsând pe butonul Child Lock timp de 3 secunde, până când se aprinde
simbolul
şi se activează un semnal acustic.
Pentru a dezactiva funcţiunea repetaţi procedura până la stingerea simbolului.
Notă: Funcţiunea de blocare a tastelor nu debranşează alimentarea cu curent electric a aparatului, a
producătorului de gheaţă sau a becului, ci dezactivează doar pârghia distribuitorului.
Congelare rapidă
Această funcţiune trebuie să fie activată înainte de a trece la congelarea de alimente proaspete.
Funcţiunea se activează apăsând pe butonul
: simbolul corespunzător se aprinde. Funcţiunea se
dezactivează automat după 24 de ore, sau manual apăsând din nou pe buton.
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Vacation (vacanţă)
Această funcţiune permite dezactivarea refrigerării din compartimentul frigider în cazul unei absenţe prelungite
a utilizatorului. Funcţiunea se activează/dezactivează apăsând pe butonul
: simbolul corespunzător se
aprinde şi temperatura din compartimentul frigider dispare de pe afişaj fiind înlocuit de o liniuţă. Pentru a ne
întoarce la funcţionarea normală a compartimentului frigider repetaţi operaţiunea.
După ce aţi activat funcţiunea este necesar să scoateţi din compartimentul frigider alimentele perisabile şi să
ţineţi uşa închisă pentru că frigiderul menţine o temperatură adecvată pentru a evita formarea de mirosuri.
Eco Mode
Această funcţiune opţională poate fi folosită pentru a face economie de energie.
Este important să se ţină seama că prin această operaţiune nu se debranşează aparatul de la alimentarea cu
curent electric.
Pentru a o activa apăsaţi pe butonul “+” referitor la compartimentul Frigider şi apoi pe butonul “–”, ţinându-le
apăsate amândouă circa 5 secunde, până se stinge complet afişajul.
Ori de câte ori se acţionează pe panoul de comenzi (deschiderea uşilor, folosirea paletelor pentru obţinerea
apei şi/sau gheţii) pe afişaj apare scris ECO, pentru a semnala noile condiţii de funcţionare.
Când există funcţiunea ECO nu mai este abilitată funcţionalitatea panoului de comenzi şi respectiva
semnalizare. Pentru a obţine din nou funcţionarea normală, efectuaţi aceeaşi procedură până când afişajul nu
va arăta temperaturile fixate înainte.
ALARME
Aceste indicaţii sunt comunicate de un semnal acustic şi se semnalizări vizuale.
Important: Pentru a dezactiva semnalul acustic, apăsaţi pe tasta Alarm Reset.
Alarmă black out
Se activează când apare o întrerupere prelungită a curentului care a dus la o creştere a temperaturii din
compartimentul congelator. Pe afişajul congelatorului clipeşte temperatura maximă la care s-a ajuns în timpul
lipsei de alimentare cu curent electric. În acelaşi timp se activează semnalul acustic şi clipesc becurile se
semnalizare de alarmă
şi
. Pentru a dezactiva alarma apăsaţi pe butonul Alarm Reset.
Important: Se recomandă controlarea stării de conservare a alimentelor înainte de a le consuma.
Alarmă uşă deschisă
Simbolul uşii frigider/congelator (sau amândouă) se aprinde când una sau ambele uşi se deschid.
Când uşile rămân deschise mai mult de 2 minute, simbolul clipeşte şi semnalul acustic se activează.
Alarmă funcţionare
Activarea semnalului acustic şi vizualizarea literelor pe afişaj semnalează o problemă a aparatului.
Chemaţi asistenţa şi comunicaţi-le codul vizualizat pe afişaj în locul temperaturii.
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