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Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky PHILCO. Aby váš spotrebič slúžil čo najlepšie, prečítajte si 
všetky pokyny v tomto návode.
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1. ČASŤ: BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Z DÔVODU VAŠEJ BEZPEČNOSTI A SPRÁVNEHO POUŽITIA, 
EŠTE PRED INŠTALÁCIOU A PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA, SI 
POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU, VRÁTANE 
TÝCHTO TIPOV A VAROVANÍ. ABY STE ZABRÁNILI NEŽIADUCIM 
CHYBÁM A NEHODÁM, JE DÔLEŽITÉ ZAISTIŤ, ABY SA VŠETKY 
OSOBY POUŽÍVAJÚCE TENTO SPOTREBIČ DÔKLADNE ZOZNÁMILI 
S JEHO OBSLUHOU A BEZPEČNOSTNÝMI FUNKCIAMI.
USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY A V PRÍPADE PREDANIA 
SPOTREBIČA SA UISTITE, ČI ZOSTAL TENTO NÁVOD V SPOTREBIČI 
TAK, ABY BOL POUŽÍVANÝ V PRIEBEHU CELEJ ŽIVOTNOSTI A 
SPRÁVNE INFORMOVAL O SPRÁVNOM POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA A 
BEZPEČNOSTI. Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV A PRE OCHRANU 
MAJETKU DODRŽIAVAJTE POKYNY V TOMTO NÁVODE, PRETOŽE 
VÝROBCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIA 
SPÔSOBENÉ NEDODRŽANÍM TÝCHTO POKYNOV.

● TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI OD 8 ROKOV A
OSOBY S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI, SENZORICKÝMI ALEBO
MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI, ALEBO BEZ DOSTATOČNÝCH
SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK SÚ POD DOHĽADOM ALEBO BOLI
POUČENÉ O SPRÁVNOM A BEZPEČNOM POUŽITÍ SPOTREBIČA A
POROZUMELI MOŽNÝM RIZIKÁM.
● DETI VO VEKU 3 AŽ 8 ROKOV MÔŽU VKLADAŤ A VYBERAŤ
POTRAVINY Z CHLADIACICH SPOTREBIČOV.
● DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ.
● ČISTENIE A ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU.
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● AK JE NAPÁJACÍ KÁBEL POŠKODENÝ, JEHO VÝMENU ZVERTE
ODBORNÉMU SERVISNÉMU STREDISKU, ABY SA ZABRÁNILO
VZNIKU NEBEZPEČENEJ SITUÁCIE. SPOTREBIČ S POŠKODENÝM
NAPÁJACÍM KÁBLOM JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ.

● UPOZORNENIE: AK MÁ VÁŠ MODEL VÝROBNÍK ĽADU BEZ
PRIPOJENIA PRÍVODU VODY, NAPLŇTE HO LEN PITNOU VODOU.

● VAROVANIE: VETRACIE OTVORY V KRYTE SPOTREBIČA ALEBO
V JEHO KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ UDRŽIAVAŤ VOĽNÉ A BEZ
PREKÁŽOK.
● VAROVANIE: NA URÝCHLENIE PROCESU ODMRAZOVANIA
NEPOUŽÍVAJTE MECHANICKÉ ZARIADENIA ANI INÉ PROSTRIEDKY
AKO SÚ TIE, KTORÉ SÚ ODPORÚČANÉ VÝROBCOM.

● VAROVANIE: NEPOŠKODZUJTE CHLADIACI OBVOD.
● VAROVANIE: VO VNÚTRI SKLADOVACIEHO PRIESTORU
SPOTREBIČA NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA, POKIAĽ
NEJDE O TYP, KTORÝ JE ODPORÚČANÝ VÝROBCOM.

● VAROVANIE: VO VNÚTRI SKLADOVACIEHO PRIESTORU
SPOTREBIČA NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA, POKIAĽ
NEJDE O TYP, KTORÝ JE ODPORÚČANÝ VÝROBCOM.

ZNAČKA ISO 7000-1701 (2004-01)
OZNAČUJE MÉDIUM POD TLAKOM.
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TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI A 
NA PODOBNÉ ÚČELY, AKO SÚ NAPRÍKLAD:
– KUCHYNKY PRE ZAMESTNANCOV V PREDAJNIACH, 
KANCELÁRIÁCH A INÝCH PRACOVNÝCH PROSTREDIACH;
– NA FARMÁCH A KLIENTMI HOTELOV, MOTELOV A INÝCH 
PROSTREDÍ REZIDENČNÉHO TYPU;
– PROSTREDIE UBYTOVANIA S RAŇAJKAMI;
– STRAVOVANIE A PODOBNÉ MALOOBCHODNÉ VYUŽITIA.

LEN NIEKTORÉ VYBRANÉ MODELY CHLADNIČIEK OBSAHUJÚ 
VÝROBNÍK ĽADU. ZABUDOVANÉ VÝROBNÍKY ĽADU MUSIA BYŤ 
NAINŠTALOVANÉ LEN VÝROBCOM ALEBO JEHO SERVISNÝM 
STREDISKOM.

● PRE VYBRANÉ MODELY S VÝROBNÍKOM ĽADU S PRIPOJENÍM K 
VODE PLATÍ: UPOZORNENIE: PRIPÁJA SA LEN K PRÍVODU PITNEJ 
VODY.

● UPOZORNENIE: SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ PRIPOJENÝ PODĽA 
NÁVODU, ABY SA ZABRÁNILO NEBEZPEČENSTVU SPÔSOBENÉMU 
JEHO NESTABILITOU.

● UPOZORNENIE: CHLADIACI SYSTÉM OBSAHUJE CHLADIVO 
POD VYSOKÝM TLAKOM. NEMANIPULUJTE SO SYSTÉMOM. MUSÍ 
BYŤ OPRAVOVANÝ LEN KVALIFIKOVANOU OSOBOU.
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VAROVANIE: 
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU/HORĽAVÉ MATERIÁLY

OBSAHUJE CHLADIACI PLYN IZOBUTÁN

R600A
CHLADIVO
CHLADIACI IZOBUTÁN (R600A), KTORÝ JE OBSIAHNUTÝ V 
CHLADIACOM OKRUHU SPOTREBIČA, JE PRÍRODNÝ PLYN S 
VYSOKOU KOMPATIBILITOU SO ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM, KTORÝ 
JE PREDSA LEN HORĽAVÝ. POČAS PREPRAVY A INŠTALÁCIE 
SPOTREBIČA ZABRÁŇTE POŠKODENIU KOMPONENTOV 
CHLADIACEHO OKRUHU. CHLADIVO (R600A) JE HORĽAVÉ.
● VAROVANIE — CHLADNIČKY V IZOLÁCII OBSAHUJÚ 
CHLADIVO A CHLADIACE PLYNY. CHLADIVO A CHLADIACE PLYNY 
MUSIA BYŤ LIKVIDOVANÉ ODBORNE, PRETOŽE MÔŽU SPÔSOBIŤ 
PORANENIE OČÍ ALEBO VZNIETENIE. PRED VYKONANÍM 
SPRÁVNEJ LIKVIDÁCIE SA UISTITE, ČI NIE JE POTRUBIE 
CHLADIACEHO OKRUHU POŠKODENÉ.

SYMBOL  VAROVANIE A ZNAMENÁ TO, ŽE CHLADIVO A 
CHLADIACE PLYNY SÚ HORĽAVÉ.
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VAROVANIE: RIZIKO POŽIARU HORĽAVÝCH MATERIÁLOV
AK BY DOŠLO K POŠKODENIU CHLADIACEHO OKRUHU:
- VYHNITE SA OTVORENÉMU OHŇU A ZDROJOM VZNIETENIA.
- DÔKLADNE VYVETRAJTE MIESTNOSŤ, V KTOREJ SA SPOTREBIČ 
NACHÁDZA.
JE NEBEZPEČNÉ MENIŤ ALEBO UPRAVOVAŤ SPOTREBIČ 
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM.
AKÉKOĽVEK POŠKODENIE NAPÁJACIEHO KÁBLA MÔŽE VIESŤ 
K SKRATU, POŽIARU A/ALEBO ZASIAHNUTIU ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM.

● UPOZORNENIE: CHLADIACI SYSTÉM OBSAHUJE CHLADIVO 
POD VYSOKÝM TLAKOM. NEMANIPULUJTE SO SYSTÉMOM. MUSÍ 
BYŤ OPRAVOVANÝ LEN KVALIFIKOVANOU OSOBOU.

● UPOZORNENIE: PRI UMIESTNENÍ SPOTREBIČA SA UISTITE, ČI NIE 
JE NAPÁJACÍ KÁBEL ZACHYTENÝ ALEBO POŠKODENÝ.

● UPOZORNENIE: NEUMIESTŇUJTE MNOHOPOČETNÉ PRENOSNÉ 
ZÁSUVKY ALEBO PRENOSNÉ ZDROJE NAPÁJANIA NA ZADNÚ 
STRANU SPOTREBIČA.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
1. NAPÁJACÍ KÁBEL NESMIE BYŤ PREDLŽOVANÝ.
2. UISTITE SA, ČI NIE JE ZÁSTRČKA NAPÁJACIEHO KÁBLA 

POŠKODENÁ.
 ROZDRVENÁ ALEBO POŠKODENÁ ZÁSTRČKA SA MÔŽE 

PREHRIEVAŤ A SPÔSOBIŤ POŽIAR.
3. UISTITE SA, ČI MÁTE VOĽNÝ PRÍSTUP K ZÁSTRČKE SPOTREBIČA.
4. NEŤAHAJTE ZA NAPÁJACÍ KÁBEL.
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5. AK JE ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA UVOĽNENÁ, NEPRIPÁJAJTE K
NEJ ZÁSTRČKU. HROZÍ RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM
PRÚDOM ALEBO VZNIKU POŽIARU.

6. NESMIETE POUŽÍVAŤ TENTO SPOTREBIČ BEZ KRYTU
VNÚTORNÉHO OSVETLENIA.

7. CHLADNIČKA JE URČENÁ LEN NA NAPÁJANIE Z JEDNEJ FÁZY
STRIEDAVÉHO PRÚDU S HODNOTAMI 220~240 V/50 HZ. AK
JE KOLÍSANIE NAPÄTIA V MIESTE BYDLISKA POUŽÍVATEĽA
TAK VEĽKÉ, ŽE PRESAHUJE VYŠŠIE UVEDENÉ LIMITY, Z
BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV POUŽITE PRE CHLADNIČKU
AUTOMATICKÝ NAPÄŤOVÝ REGULÁTOR S VIAC AKO 350 W.

CHLADNIČKA MUSÍ BYŤ VYBAVENÁ ŠPECIÁLNOU NAPÁJACOU 
ZÁSTRČKOU NAMIESTO BEŽNEJ S INÝMI ELEKTRICKÝMI 
SPOTREBIČMI. ZÁSTRČKA MUSÍ ZODPOVEDAŤ ZÁSUVKE S 
UZEMŇOVACÍM KONTAKTOM.

BEŽNÉ POUŽITIE
● V SPOTREBIČI NESKLADUJTE HORĽAVÉ PLYNY ANI TEKUTINY.
HROZÍ RIZIKO EXPLÓZIE.
● V SPOTREBIČI NEPOUŽÍVAJTE INÉ ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE
(NAPR. ELEKTRICKÝ VÝROBNÍK ZMRZLINY, MIXÉRY ATĎ.).
● PRI ODPÁJANÍ SPOTREBIČA Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY, VŽDY
ŤAHAJTE ZA ZÁSTRČKU. NEŤAHAJTE ZA KÁBEL.
● DO BLÍZKOSTI PLASTOVÝCH DIELOV TOHTO SPOTREBIČA
NEDÁVAJTE HORÚCE PREDMETY.
● NEDÁVAJTE ŽIADNE PREDMETY DO BLÍZKOSTI VZDUCHOVÝCH
OTVOROV V ZADNEJ STENE.
● BALENÉ MRAZENÉ POTRAVINY SKLADUJTE V SÚLADE S
POKYNMI VÝROBCU MRAZENÝCH POTRAVÍN.



Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revízia 06/2020

SK - 8

● MALI BY STE STRIKTNE DODRŽIAVAŤ ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE
SA SKLADOVANIA V SPOTREBIČI OD VÝROBCU. POZRITE SI
PRÍSLUŠNÉ POKYNY O SKLADOVANÍ.
● DO MRAZIACEHO PRIESTORU NEDÁVAJTE SÝTENÉ ALEBO
ŠUMIVÉ NÁPOJE, PRETOŽE VYTVÁRAJÚ TLAK NA NÁDOBU,
KTORÁ MÔŽE EXPLODOVAŤ, ČO MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU
SPOTREBIČA.
● NEKONZUMUJTE MRAZENÉ POKRMY IHNEĎ PO VYBRATÍ Z
MRAZNIČKY, MÔŽETE SA PORANIŤ.
● NEUMIESTŇUJTE SPOTREBIČ NA PRIAME SLNEČNÉ SVETLO.
● MAJTE HORIACE SVIEČKY, LAMPY A INÉ PREDMETY S
OTVORENÝM OHŇOM V DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI OD
SPOTREBIČA, ABY STE ZABRÁNILI RIZIKU POŽIARU.
● SPOTREBIČ JE URČENÝ NA USKLADNENIE POKRMOV A/
ALEBO NÁPOJOV V BEŽNEJ DOMÁCNOSTI PODĽA POPISU V
NÁVODE. SPOTREBIČ JE ŤAŽKÝ. ZVÝŠTE POZORNOSŤ PRI JEHO
PREMIESTŇOVANÍ.
● NEVYBERAJTE ANI SA NEDOTÝKAJTE POLOŽIEK V PRIESTORE
MRAZENIA, AK MÁTE VLHKÉ/MOKRÉ RUKY, PRETOŽE TO MÔŽE
VIESŤ K PORANENIAM POKOŽKY ALEBO POPÁLENINÁM Z
MRAZU.
● NIKDY NEPOUŽÍVAJTE DNO, ZÁSUVKY, DVIERKA A POD. NA
STÚPANIE ALEBO AKO PODPERU.
● MRAZENÉ POTRAVINY, NESMÚ BYŤ PO ROZMRAZENÍ
OPÄTOVNE ZMRAZENÉ.
● NEKONZUMUJTE ĽADOVÉ NANUKY ALEBO KOCKY ĽADU
HNEĎ PO VYBRATÍ Z MRAZNIČKY, PRETOŽE BY STE SI TAK MOHLI
PORANIŤ ÚSTA A PERY.
● ABY STE ZABRÁNILI PÁDU PREDMETOV A ZRANENIU ALEBO
POŠKODENIU SPOTREBIČA, NEPREŤAŽUJTE PRIEHRADKY
DVIEROK ANI DO ZÁSUVIEK NEDÁVAJTE NADMERNÉ MNOŽSTVO
POTRAVÍN.
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INŠTALÁCIA 
DÔLEŽITÉ!
● PRI PRIPOJENÍ K ELEKTRICKEJ SIETI BUĎTE OPATRNÍ, 
DODRŽIAVAJTE POKYNY V TOMTO NÁVODE. SPOTREBIČ VYBAĽTE 
A SKONTROLUJTE HO Z HĽADISKA VIDITEĽNÝCH POŠKODENÍ.
● AK JE SPOTREBIČ POŠKODENÝ, NEPRIPÁJAJTE HO. OZNÁMTE 
PRÍPADNÉ POŠKODENIE V MIESTE ZAKÚPENIA. V TOMTO PRÍPADE 
SI NECHAJTE OBALOVÝ MATERIÁL.
● ODPORÚČA SA POČKAŤ NIEKOĽKO HODÍN, PRED PRIPOJENÍM 
SPOTREBIČA, ABY SA OLEJ V KOMPRESORE USTÁLIL.
● OKOLO SPOTREBIČA ZAISTITE DOSTATOČNÉ VETRANIE, V 
OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOCHÁDZAŤ K PREHRIEVANIU. NA 
DOSIAHNUTIE DOSTATOČNÉHO VETRANIA DODRŽIAVAJTE 
POKYNY NA INŠTALÁCIU.
● AK JE TO MOŽNÉ, ZADNÁ STENA SPOTREBIČA BY NEMALA 
BYŤ VEĽMI BLÍZKO STENY A NEMAL BY SA DOTÝKAŤ HORÚCICH 
ČASTÍ (KOMPRESOR, KONDENZÁTOR), ABY SA ZABRÁNILO RIZIKU 
POŽIARU, DODRŽIAVAJTE PRÍSLUŠNÉ POKYNY NA INŠTALÁCIU.
● SPOTREBIČ NESMIE BYŤ UMIESTNENÝ V BLÍZKOSTI 
RADIÁTOROV ALEBO SPORÁKOV.
● PO INŠTALÁCII SPOTREBIČA SA UISTITE, ČI JE SIEŤOVÁ 
ZÁSTRČKA ĽAHKO PRÍSTUPNÁ.
● ODLOŽTE VŠETKY OBALY MIMO DOSAHU DETÍ, PRETOŽE HROZÍ 
RIZIKO UDUSENIA.
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2. ČASŤ: POPIS PRÍSTROJA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1. Vonkajší plášť
2. LED osvetlenie
3. Flexibilný držiak na víno
4. Sklenená polica
5. Sklenená polica
6. Malá sklenená polica
7. Zóna 0 °C cool plus
8. Kryt zásuvky na ovocie a zeleninu
9. Posuvný blok na kontrolu vlhkosti
10. Zásuvka na čerstvé potraviny

11. Nastaviteľné nohy
12. Polica na mliečne výrobky s krytom
13. Tácka na vajcia (vnútri)
14. Stredná polica
15. Závesná polica na fľaše
16. Držadlo
17. Polica na fľaše
18. Dvierka chladničky
19. Tesnenie dvierok

POZNÁMKA:
Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania produktov sa môže vlastný spotrebič líšiť od tohto návodu na 
použitie, ale funkcie a metódy použitia zostávajú rovnaké. Pre viac miesta v chladničke môžete vybrať 
zásuvky (s výnimkou dolnej zásuvky) a inštalovať mriežky a tácku na ľad.
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3. ČASŤ: INŠTALÁCIA

Preprava a rozbalenie

Ak je spotrebič prepravovaný v horizontálnej polohe, olej z kompresora môže natiecť do chladiaceho okruhu.
Preto ponechajte spotrebič 12 hodín pred zapnutím vo vertikálnej polohe, aby olej natiekol späť do 
kompresora.
Odstráňte vonkajší obal, odstráňte ochranný film z povrchu spotrebiča (ak je použitý) a očistite vonkajšiu 
časť spotrebiča na to určeným prípravkom. Nepoužívajte škrabky ani hrubé látky, ktoré by mohli nenávratne 
poškodiť povrchy spotrebiča. Opatrne odstráňte všetky papiere a lepiace pásky zo spotrebiča, dverí a ďalších 
častí zabalených v polystyréne. Vyberte dokumenty a príslušenstvo znútra spotrebiča.
Obalový materiál je recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie. Pri likvidácii sa riaďte miestnymi 
predpismi. Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrénové časti atď.) sa musia uchovávať mimo dosahu 
detí, pretože predstavujú možný zdroj nebezpečenstva.
Spotrebič dôkladne prezrite. Ak zistíte nejaké chyby, ukončite inštaláciu a kontaktujte predajcu.

Prevádzkové podmienky

Správna prevádzka spotrebiča, teploty chladenia sú garantované iba pri zachovaní nasledujúcich podmienok:

•	 Teplota	miestnosti,	v	ktorej	je	spotrebič	umiestnený,	zodpovedá	klimatickej	triede	uvedenej	na
výkonnostnom štítku spotrebiča.

•	 Maximálna	relatívna	vlhkosť	okolia:	90	%.
•	 Spotrebič	musí	byť	umiestnený	v	dostatočnej	vzdialenosti	od	zdrojov	tepla	(napr.	rúry	na	pečenie,	

centrálneho vykurovania, priamych slnečných lúčov atď.).
•	 Zariadenie	musí	byť	umiestnené	tak,	aby	bolo	chránené	pred	poveternostnými	vplyvmi.
•	 Pravidelná	údržba	je	vykonávaná	podľa	pokynov	v	tomto	návode.
•	 Vetracie	otvory	v	kryte	spotrebiča	nesmú	byť	zakryté	žiadnymi	zábranami.
•	 Správna	inštalácia	(napr.	vyváženie,	kapacita	systému	zodpovedá	údajom	na	výkonnostnom	štítku

spotrebiča).

Tabuľka – Klimatická trieda

Klimatická trieda Teplota okolia

SN +10°C až +32°C

N +16°C až +32°C

ST +16°C až +38°C

T +16°C až +43°C
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Umiestnenie

Priestor na umiestnenie spotrebiča musí spĺňať požiadavky uvedené v odseku „Prevádzkové podmienky“ a 
musí mať stabilnú podlahu s nosnosťou zodpovedajúcou nosnosti spotrebiča.

Musíte zachovať vzdialenosti a rozmery spotrebiča, aby bola zaistená jeho správna funkcia:
1. Horná časť najmenej 20 cm;
2. Zadná časť najmenej 10 cm;
3. Stena na strane, kde sa otvárajú dvere najmenej 30 cm.

Požiadavky na vetranie
Priestor za spotrebičom musí umožňovať dostatočné prúdenie vzduchu.

Vyrovnajte spotrebič pomocou nastaviteľných nôh, zaistite medzeru medzi spodným okrajom spotrebiča a 
zemou, aby bola zaistená cirkulácia chladiaceho vzduchu, čím zaistíte optimálny výkon chladiaceho okruhu.

Skontrolujte, či žiadne potrubie na obeh chladiaceho média nie je počas inštalácie žiadnym spôsobom 
poškodené.

•	 Používajte	spotrebič	iba	na	účely,	na	ktoré	je	určený.
•	 Spotrebič	musí	byť	umiestnený	na	pevnom	a	rovnom	povrchu.

Týmto spôsobom bude zaistený voľný obeh chladiaceho média a účinná prevádzka vášho spotrebiča.

•	 Ak	je	to	možné,	umiestnite	spotrebič	do	chladnej,	dobre	vetranej	a	suchej	miestnosti.
•	 Neumiestňujte	spotrebič	na	priame	slnečné	svetlo,	ani	do	miestnosti	s	vysokou	teplotou,	do	blízkosti	

akýchkoľvek zdrojov priameho tepla, ako je kúrenie, rúra, sporák atď. – to by znamenalo, že kompresor by 
musel pracovať omnoho viac a výsledkom by bola i znateľne vyššia spotreba energie.

Ak nie je možné predísť inštalácii v blízkosti priameho zdroja tepla, odporúčame medzi spotrebič a tepelný 
zdroj umiestniť vhodnú izolačnú dosku (nepoužívajte azbest) alebo aspoň dodržať nasledujúce minimálne 
vzdialenosti:

•	 Od	plynového	alebo	elektrického	sporáka	5	cm;
•	 Od	radiátora	alebo	rúry	a	pod.	50	cm;
•	 Od	iného	chladiaceho	spotrebiča	2	cm.

Na spotrebič neumiestňujte žiadne spotrebiče, ktoré na spotrebič uvoľňujú teplo, ako sú mikrovlnné rúry, 
hriankovače a pod.

Nikdy nezakrývajte ventilačnú mriežku. Zástrčku vyťahujte zatiahnutím za samotnú vidlicu, pri odpájaní 
spotrebiča od siete nikdy neťahajte za kábel.
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Pred zapnutím nechajte spotrebič v konečnom umiestnení stáť 12 hodín, obeh chladiaceho média sa 
tak stabilizuje a nevyskytnú sa žiadne prevádzkové problémy. Pred pripojením spotrebiča k sieti sa 
presvedčte, že je vnútri celkom suchý – najmä v rohoch.

Varovanie pred nebezpečenstvom
Chladiace médium môže byť vysoko horľavé, v závislosti od zloženia. Okruh chladiaceho média 
bol hermeticky uzatvorený a utesnený a bol mnohokrát testovaný na možné úniky. Akýkoľvek 
neodborný zásah môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru. Ubezpečte sa, že nedochádza k 
žiadnemu mechanickému narušeniu či vplyvu na obeh paliva, najmä v prístupných častiach 
okolo kompresora.
Do chladiaceho systému môže zasahovať iba odborne kvalifikovaný personál.

Odporúčanie: Odporúčame ponechať v prednej časti dostatočný priestor 135° na otvorenie dvierok – pozrite 
nasledujúci obrázok.

Čistenie pred použitím

Presvedčte sa, že ste odstránili zo spotrebiča všetky lepiace pásky slúžiace na uchytenie príslušenstva. Potom 
očistite všetky vnútorné časti vlažnou vodou s neutrálnym čistiacim prostriedkom, octom alebo uhličitanom 
sodným – tým odstránite charakteristický zápach nových súčastí – následne dôkladne vysušte. Nepoužívajte 
saponáty alebo agresívne prípravky, ktoré by mohli poškodiť povrchy.

Elektrické zapojenie

Pred tým, než zapojíte zástrčku do sieťovej zásuvky, zaistite, že:

•	 Máte	úplne	suché	ruky.
•	 Napätie	a	frekvencia	uvedené	na	výkonnostnom	štítku	spotrebiča	zodpovedajú	údajom,	ktoré	sú	v	

domovej	napájacej	sieti	(povolená	tolerancia	od	-6	%	do	+6	%	pre	menovité	napätie,	v	prípade	použitia	
pri iných napätiach použite menič napätia zodpovedajúcich parametrov).

•	 Kábel	a	zástrčka	nie	sú	poškodené	alebo	prištiknuté	ťažkými	predmetmi.
•	 Prívodný	kábel	nie	je	príliš	napnutý,	nie	je	povolené	používať	predlžovací	kábel.



Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revízia 06/2020

SK - 14

Nepripájajte spotrebič k usmerňovaču prúdu (napr. slnečná elektráreň) alebo pomocou 
predlžovacieho kábla.

Spotrebič musí byť pripojený k fungujúcemu uzemneniu. V prípade, že sieťová zásuvka domáceho 
systému nie je uzemnená v súlade so súčasnými právnymi predpismi, pripojte spotrebič po 
konzultácii so špecializovaným technikom k samostatnému uzemneniu. Výrobca nie je zodpovedný 
za úrazy vzniknuté následkom nerešpektovania týchto pokynov.

Ak chladničku počas inštalácie nevyrovnáte, nemusia sa dvierka správne dovierať a tesnenie nemusí 
riadne tesniť, čo bude mať za následok problémy s chladením, námrazou alebo vlhkosťou. Je veľmi 
dôležité vyrovnanie chladničky.

Chladničku vyrovnáte pomocou nastaviteľných nôh – ich otáčaním v smere hodinových ručičiek chladničku 
zdvíhate a ich otáčaním proti smeru hodinových ručičiek chladničku spúšťate.

Inštalácia držadiel

Pre pohodlnejší transport sa držadlá dodávajú oddelene v plastovom vrecúšku a je potrebné ich následovne 
inštalovať.
1. Odstráňte kryty skrutiek na ľavej strane dvierok a vložte ich do plastového vrecúška.
2. Priložte držadlo k ľavej časti dvierok, osi otvorov na skrutky v rukoväti a otvory vo dvierkach by mali byť v 

jednej rovine, ako je zobrazené na obrázku nižšie.
3. Priskrutkujte držadlo pomocou dodávaných skrutiek z plastového vrecúška. Potom nainštalujte kryty držadla.

POZNÁMKA:
Inštalujte kryt držadla, ako je zobrazené na obrázku: najprv zaistite sponu, potom zavrite kryt z 
vnútornej strany, kým nezačujete znateľné cvaknutie.

spona
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Postup otočenia otvárania dvierok

Stranu, na ktorej sa dvierka otvárajú, môžete otočiť – z pravej (ako je dodané výrobcom) na ľavú, ak to 
umiestnenie chladničky vyžaduje.

VAROVANIE!
Pri výmene smeru otvárania dvierok nesmie byť spotrebič pripojený k zdroju energie. Uistite sa, 
či ste odpojili zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky.

Nástroje

8 mm nástrčný kľúč Krížový skrutkovač

Úzky plochý skrutkovač 8 mm obojstranný kľúč na matice

POZNÁMKA:
Pred začatím výmeny položte spotrebič na chrbát, aby ste sa dostali k jeho spodnej časti. Spotrebič 
uložte na mäkkú penovú podložku alebo podobný materiál, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho 
okruhu v zadnej časti spotrebiča.

Na otočenie smeru otvárania dvierok postupujte následovne.
1. Postavte chladničku na rovný povrch. Otvorte dvierka hornej časti a vyberte všetky police (pozor, aby sa 

police nerozbili) a potom zavrite dvierka.

Police dvierok
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2. Otvorte časť 1 v hornej časti chladničky z pravej strany a potom vyberte časť 3 a časť 4 na dverách 
rovnakým spôsobom. Odoberte časť 2 a uložte späť do plastového vrecúška.

1 Horný kryt
2 Kryt horného závesu (pravý)

3 Horný kryt horných dvierok
4 Kryt rohu

3. Odpojte elektrický konektor 1 aj elektrický konektor 2 a potom odstráňte časť 3.
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4. Odstráňte skrutky 1, uvoľnite káble 2 a odstráňte časť 3.

1 Špeciálne samorezné skrutky

2 Uzemňovací drôt

3 Horná závesná časť

POZNÁMKA:
Počas kroku 4 pridržujte dvierka rukou, aby dvierka nespadli.

5. Odoberte dvierka a položte ich na mäkký povrch prednej časti nahor. Zdvihnite časť 1 a časť 4, potom 
uvoľnite skrutky 2, ako je znázornené na obrázku. Zmeňte držadlo 3 na pravú stranu, potom vložte 
skrutky 2, časť 1 a časť 4 následne. Uvoľnite skrutky 7, odstráňte časť 6 a časť 5, otočte časť 6 a potom 
nainštalujte časť 5 a časť 6 na pravú stranu pomocou skrutiek 7.

1 Kryty držadla
2 Špeciálne samorezné skrutky
3 Držadlo
4 Kryty otvorov pre skrutky
5 Dverný držiak
6 Zarážka
7 Samorezné skrutky

POZNÁMKY:
Vyberte kryt držadla, ako je znázornené na obrázku: ohnite horné krídlo a odoberte hornú sponu z 
držadla a tiež na druhej strane, potom odoberte kryt držadla.
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spona

Inštalujte kryt držadla, ako je zobrazené na obrázku: najprv zaistite sponu, potom zavrite kryt z vnútornej 
strany, kým nezačujete znateľné cvaknutie.

spona

6. Položte chladničku naplocho, odstráňte časť 3 a uvoľnite skrutky 4. Vyberte časť 2 a časť 1.

1
2

3
4

1 Dolný záves (pravý)
2 Fixná doska prednej nohy
3 Nastaviteľné nohy
4 Samorezné skrutky

Podložka

POZNÁMKA:
Podložka sa môže prilepiť k dolným dvierkam.

7. Vyskrutkujte dolný záves, premiestnite ho na druhú stranu s otvormi na skrutky a potom zaskrutkujte a 
následne aj podložku.

8. Znovu vykonajte krok 6, zmeňte časť 1 na ľavú stranu a časť 2 na pravú stranu a potom zaistite skrutkami 
4. Nakoniec inštalujte časť 3.
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Dolný záves (ľavý)

9. Vyskrutkujte horný záves, otočte ho a zaistite na druhej strane. Potom ho uložte bokom na ďalšie 
použitie.

10. Vymeňte drôty na oboch stranách chladničky.

11. Horné dvierka umiestnite do správnej pozície, nastavte časť 1 a horné dvierka, posuňte prepojovací drôt 
2 do otvoru v hornej časti dvierok zľava doprava a potom zaistite časť 1 a drôt 2 skrutkami 3. (Pri inštalácii 
pridržujte dvierka rukou.)
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12. Pripojte elektrický konektor 1 podľa zapojenia v kroku 3 a potom inštalujte časť 2 (tá je v plastovom 
vrecúšku).

2  Top hinge co

1
Kryt horného závesu (ľavý)

13. Otočte časť 1 o 180° a inštalujte ju na pravý roh horných dvierok, potom nainštalujte časť 2 (obe ste 
odstránili v kroku 2).
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14. Odpojte prepojovací kábel z konektora (časť 3 v kroku 3) a namontujte ho na druhý konektor, 
ktorý budete používať (je označený písmenom „R“ a je umiestnený v plastovom vrecúšku). Vložte 
odmontovaný konektor do plastového vrecúška.

POZNÁMKA:
Uistite sa, či spojka prepojovacieho kábla správne pasuje do konektora.

15. Inštalujte časť 1, zapojte konektor 2 a potom inštalujte časť 3.

16. Otvorte horné dvierka, vložte späť police a zavrite ich.

Inštalácia spotrebičov v páre

Váš spotrebič môže byť uložený v páre. Inštalujte ich podľa inštrukcií na obrázku.



Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revízia 06/2020

SK - 22

4. ČASŤ: OVLÁDANIE SPOTREBIČA

Displej a kontrolky na displeji

Spotrebič sa ovláda prostredníctvom displeja a kontroliek na displeji; spotrebič je vybavený zodpovedajúcim 
funkciami a režimami, ako ukazujú displeje na obrázkoch nižšie. Hneď ako je spotrebič zapnutý prvýkrát, 
podsvietenie ikon na displeji bude v prevádzke. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo a dvierka sú zatvorené, 
podsvietenie zhasne.

Nastavenie teploty

Odporúčame nastaviť teplotu vnútri chladničky na 4 °C, ak ste zapli spotrebič prvýkrát. Ak chcete zmeniť 
teplotu, postupujte následovne.

UPOZORNENIE
Majte na pamäti, že teplota, ktorú nastavíte, bude priemerná teplota celej chladničky. Teplota vnútri 
oddelenia sa môže líšiť od teploty zobrazenej na displeji, pretože závisí od množstva skladovaných 
potravín a ich umiestnenia v spotrebiči. Okolitá teplota má tiež vplyv na výslednú teplotu vnútri 
spotrebiča.
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1. Chladnička
Stlačte tlačidlo „Fridge“ na nastavenie teploty v chladničke v rozmedzí od 2 °C do 8 °C podľa potreby, na 
ovládacom paneli sa zobrazia príslušné nastavenia.

2. Super Cool
Funkcia „Super Cool“ umožňuje schladiť potraviny rýchlejšie v porovnaní so štandardným 
procesom chladenia, navyše udržuje potraviny čerstvé dlhší čas. Stlačte tlačidlo „Super Cool“ na 
aktiváciu tejto funkcie. Rozsvieti sa svetelná kontrolka. Funkcia „Super Cool“ sa automaticky vypne 
po 6 hodinách a na displeji sa zobrazí teplota chladničky 2 °C. Keď je funkcia „Super Cool“ zapnutá, 
môžete ju vypnúť stlačením tlačidla „Super Cool“ alebo „Fridge“ a teplota chladničky sa vráti na 
pôvodnú nastavenú hodnotu.

3. Dovolenka
Ak budete dlhší čas mimo domova, môžete aktivovať funkciu „Dovolenka“ stlačením tlačidla 
„Holiday“ asi na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti príslušná svetelná kontrolka. Keď je funkcia 
„Dovolenka“ zapnutá, teplota sa automaticky zmení na 15 °C, aby došlo k minimálnej spotrebe 
energie.

DÔLEŽITÉ!
Za tento čas neskladujte žiadne potraviny.
Keď je funkcia „Dovolenka“ zapnutá, môžete ju vypnúť stlačením tlačidla „Holiday“, „Fridge“ alebo 
„Super Cool“. Teplota chladničky sa automaticky vráti na predchádzajúcu nastavenú teplotu.

4. Zvukové upozornenie
Hneď ako je aktivované zvukové upozornenie, rozsvieti sa svetelná kontrolka „Alarm“ a zaznie 
zvukový signál. Stlačte tlačidlo „Alarm“ na zrušenie zvukového upozornenia a svetelná kontrolka 
„Alarm“ zhasne a zvukové upozornenie prestane. Zvukové upozornenie dvierok. Ak sú dvierka 
chladničky otvorené dlhšie než 2 minúty, zaznie zvukové upozornenie. Zvukové upozornenie 
dvierok zaznie 3-krát každú minútu a automaticky sa vypne po 10 minútach. Na úsporu energie 
nenechávajte dvierka chladničky príliš dlho otvorené. Zatvorením dvierok zvukové upozornenie 
tiež vypnete.

5. Tlačidlo Power
Ak potrebujete spotrebič vyčistiť alebo ho nebudete dlhší čas používať, stlačte tlačidlo „Power“.
Ak je spotrebič v prevádzke, môžete ho vypnúť stlačením tlačidla „Power“ na asi 5 sekúnd a displej zhasne.

DÔLEŽITÉ!
Za tento čas neskladujte žiadne potraviny. Ak je spotrebič vypnutý, zapnite ho stlačením tlačidla 
„Power“ na asi 1 sekundu, obnoví sa predchádzajúce nastavenie teploty.

6. Detská zámka
Stlačte tlačidlo „Child Lock“, aby ste zabránili deťom. Ak je funkcia detskej zámky zapnutá, žiadne 
tlačidlá nebudú aktívne s výnimkou tlačidla „Alarm“. Na aktiváciu funkcie detskej zámky stlačte 
tlačidlo „Child Lock“ na asi 3 sekundy a ikona detskej zámky sa rozsvieti. Na deaktiváciu funkcie 
detskej zámky stlačte tlačidlo „Child Lock“ na asi 3 sekundy a ikona detskej zámky zhasne.
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7. Príslušenstvo chladničky

Police dvierok
Sú vhodné na skladovanie vajec, nápojov v plechovkách, nápojov vo fľašiach, balených potravín a pod.
Neskladujte však príliš ťažké potraviny.
Prostredná polica dvierok môže byť variabilne umiestnená v závislosti od vašich požiadaviek. 
Vyberte potraviny z políc.

POZNÁMKA:
V hornej polici sa nachádza špeciálna tácka na vajíčka a v dolnej polici sa nachádza špeciálny držiak na 
fľaše.

Police v chladničke
V chladničke sa nachádza niekoľko políc, ktoré sa môžu podľa potreby vybrať a jednoducho vyčistiť.
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Držiak na víno
Slúži na skladovanie fliaš vína alebo iných nápojov. Môže sa tiež zasunúť na stranu, ak je potrebné. Ak je 
potrebné, vyberte ho aj s fixačnou časťou podľa potreby na zaistenie väčšieho priestoru vnútri chladničky.

POZNÁMKA:
Opatrne zatlačte buď na pravú, alebo na ľavú stranu držiaka na fľaše na jeho posunutie. Držiak na fľaše 
môže byť tiež zložený podľa potreby.

Zóna 0 °C cool plus
Teplota v tejto časti je o 2 – 4 °C nižšia než v iných častiach chladničky. Slúži na skladovanie rýb, mäsa a 
podobných potravín.

Kryt zásuvky na ovocie a zeleninu
Slúži na ovládanie teploty vnútri zásuvky na ovocie a zeleninu a zabraňuje nežiaducej strate vlhkosti.

Zásuvka na čerstvé potraviny
Slúži na skladovanie ovocia a zeleniny.

Ovládanie vlhkosti v zásuvke na ovocie a zeleninu
Zásuvka na ovocie a zeleninu, upevnená na teleskopických koľajniciach, slúži na skladovanie ovocia a 
zeleniny. Môžete kontrolovať vlhkosť pomocou posuvného bloku.
Posuvný blok, ktorý je súčasťou krytu zásuvky na ovocie a zeleninu, môžete posunúť na ľavú alebo 
pravú stranu a zväčšiť, respektíve zmenšiť otvor pre prúd vzduchu. Zväčšením otvoru znižujete vlhkosť a 
zmenšením naopak ju zvyšujete.
Odporúčame skladovať zeleninu pri vyššej vlhkosti a ovocie pri nižšej vlhkosti.

Posuvný blok na kontrolu vlhkosti

Kryt zásuvky na ovocie a zeleninu

Zásuvka na ovocie a zeleninu

Na vybratie zásuvku vytiahnite a potom zdvihnite z koľajníc. Najprv však vždy vyberte potraviny zo zásuvky. 
Hneď ako je zásuvka vybratá, uistite sa, či sú koľajnice zasunuté späť do vnútorného priestoru chladničky.
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Držiak na fľaše
Držiak na fľaše slúži na zaistenie fliaš. Môže sa umiestniť do strednej alebo spodnej časti chladničky a posunúť 
naľavo alebo napravo podľa potreby.
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5. ČASŤ: USPORIADANIE POTRAVÍN

•	 Potravinové	výrobky,	ktoré	sú	náchylné	na	absorpciu	pachov	alebo	uvoľňujú	arómu,	je	vždy	potrebné
ukladať do uzatvorených schránok alebo do vhodného balenia.

•	 Ovocie,	zeleninu	a	šalátové	výrobky	je	možné	skladovať	nebalené	v	zásuvkách	na	zeleninu.
•	 Vhodnými	baliacimi	materiálmi	na	potraviny	sú:	potravinová	fólia,	alobal,	sklenené	schránky	a	pod.
•	 Výrobky	by	sa	nemali	dotýkať	zadnej	steny,	inak	môžu	primŕzať.
•	 Horúce	jedlá	a	nápoje	vždy	pred	vložením	do	chladničky	nechajte	dostatočne	vychladnúť.
•	 Dvere	otvárajte	iba	na	krátky	čas,	aby	nedošlo	k	otepleniu	vnútorného	priestoru	chladničky.	Šetrí	to

energiu.
•	 Nikdy	neskladujte	výbušné	materiály	alebo	výrobky	s	horľavými	stlačenými	plynmi	(napr.	dávkovače

šľahačky s tlakovými kapsulami/bombičkami, sprejové plechovky) – RIZIKO VÝBUCHU!
•	 Oleje,	určené	na	prípravu	pokrmu,	neumiestňujte	do	vyberateľných	schránok	vo	dverách	chladničky.

Môžu spôsobiť trhliny vzniknuté napätím v plaste na dverách.
•	 Alkoholické	nápoje	je	nutné	vždy	skladovať	v	chladnej	zóne,	vo	zvislej	polohe	a	celkom	bezpečne	

uzavreté.

Rady pre chladenie potravín
Pri cirkulácii vzduchu v chladničke vznikajú oblasti s rôznou teplotou. Tieto oblasti sú zvlášť vhodné na 
uchovanie rôznych druhov potravín. Umiestňujte potraviny tak, aby vzduch mohol okolo potravín voľne 
prúdiť. Najchladnejšie zóny (vhodné napr. na uchovávanie mäsa) sa nachádzajú hneď nad zásuvkami na 
zeleninu. Naproti tomu, menej chladné zóny sú hore smerom von a vo dverách (ideálne na uchovávanie 
masla či syrov).

Tabuľka – Uchovávanie potravín v chladničke

Potravina Spôsob uchovávania Zóna Trvanlivosť

Mäso a ryby (rôzne), 
tvrdé syry

Ochranná fólia, alobal, 
uzatvorené sklenené 
kontajnery, plastové 

nádoby

Dolná časť chladničky 1-2 dni

Varené jedlá, studené 
jedlá, cukrovinky

Uzatvorené sklenené, 
plastové kontajnery Akákoľvek polica 1-2 dni

Ovocie a zelenina Uzatvorené balenie 
alebo hromadne

Zásuvka na ovocie/
zeleninu 3-4 dni

Banány, zemiaky, cibuľa, 
cesnak

Neuchovávajte v 
chladničke - -

Voda, víno, pivo, mlieko, 
ovocné džúsy, perlivé 

nápoje

Potravinové fľaše zo skla 
či plastu Priehradka na dverách Podľa dátumu spotreby

Nakladané alebo v 
oleji uložené potraviny, 
omáčky, maslo, mäkké 

syry, vajcia

Pôvodné balenie Priehradka na dverách Podľa dátumu spotreby

Jogurt Pôvodné balenie Akákoľvek polica Podľa dátumu spotreby
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6. ČASŤ: PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Z hygienických dôvodov je potrebné, aby sa spotrebič (vrátane vonkajších a vnútorných príslušenstiev) čistil 
pravidelne aspoň raz za dva mesiace.

UPOZORNENIE
Počas čistenia nesmiete spotrebič zapojiť do zásuvky. Riziko úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením 
vypnite spotrebič a vyberte zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Čistenie vonkajšieho povrchu

Aby vám spotrebič dobre a dlho slúžil, je potrebné ho pravidelne čistiť.
- Utrite ovládací panel a displej čistou a mäkkou utierkou.
- Vodu aplikujte na utierku, nie na spotrebič. Zaistíte tak rovnomerné rozotrenie vody po povrchu 

spotrebiča.
- Utrite dvierka, držadlá, strany utierkou namočenou vo vlažnej vode s trochou prostriedku na umývanie 

riadu a potom utrite do sucha.

UPOZORNENIE
- Nepoužívajte ostré predmety, hrubé čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškrabať povrch 

spotrebiča.
- Nepoužívajte riedidlo, čistidlo na autá, chlór, benzín, hrubé čistiace prostriedky, benzén ani iné 

podobné prostriedky na čistenie. Môžu poničiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.

Používanie parných čistiacich spotrebičov je extrémne nebezpečné a je teda i prísne zakázané.

Čistenie vnútorného priestoru

Je potrebné vnútorný priestor pravidelne čistiť. Jednoduchšie sa bude vnútorný priestor čistiť, ak je v 
spotrebiči málo potravín. Utrite vnútorný priestor mäkkou utierkou namočenou v slabom roztoku vody a 
jedlej sódy alebo octu, utrite utierkou namočenou v čistej teplej vode. Potom utrite dosucha čistou utierkou 
pred vložením políc a zásuviek.
Dôkladne vysušte vnútorný priestor a príslušenstvo.

Čistenie tesnenia

Udržujte tesnenie dvierok v čistote.
Lepkavé potraviny a nápoje môžu spôsobiť prilepenie tesnenia k vnútornej hrane a následnému poškodeniu 
pri otváraní. Umyte tesnenie mäkkou utierkou namočenou v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie 
riadu. Opláchnite a utrite riadne dosucha.

UPOZORNENIE
Zapnite spotrebič, kým nie je tesnenie suché.
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Výmena LED osvetlenia

VAROVANIE!
LED osvetlenie musí vymeniť servisný technik alebo kvalifikovaná osoba! Ak je LED osvetlenie 
poškodené, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pre výmenu LED osvetlenia 
postupujte následovne:
1. Odpojte spotrebič od zásuvky.
2. Odoberte kryt osvetlenia zatlačením nahor a von.
3. Držte kryt LED osvetlenia jednou rukou a vytiahnite ho druhou rukou pri stlačení západky.
4. Vymeňte LED osvetlenie a nasaďte kryt späť.

Dlhodobé vyradenie z prevádzky

Ak nebudete chladničku dlhší čas používať, vykonajte nasledujúce:
Odpojte chladničku od zdroja energie vytiahnutím zo zásuvky. Vnútro vyčistite a vysušte, ako je uvedené v 
časti o čistení chladničky. Nechajte dvierka otvorené, aby sa vnútri netvoril nepríjemný zápach.

Prosím, pozor:

Kompresor

Kompresor je ovládaný termostatom, ktorý nastavujete na otočnom ovládači teploty, a spína sa automaticky 
v okamihu, keď dôjde k prekročeniu teploty v spotrebiči, a vypne sa, hneď ako sa táto teplota opäť dosiahne. 
Pri spustení každého kompresora – chladiaceho systému – je počuť hluk. Tieto zvuky sa vytvárajú vtedy, keď 
motor v kompresore pracuje, a vytvára ich aj chladiace médium prúdiace v okruhu chladiaceho systému. 
Tieto zvuky sú normálne, neznamenajú žiadnu poruchu vo funkcii spotrebiča.
V nevyhrievaných miestnostiach alebo v chladných poveternostných podmienkach sa na vonkajších stenách 
spotrebiča môže vytvárať kondenzát. To neznamená poruchu a tento kondenzát zmizne, hneď ako sa zvýši 
teplota.

Servisné oddelenie kontaktujte iba vtedy, ak po analýze všetkých možných faktorov poruchy nemôžete 
nájsť žiadnu príčinu alebo nie ste schopní poruchu sami eliminovať. Najskôr sa teda zamerajte na: „Čo mám 
robiť, ak….“.
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7. ČASŤ: ČO MÁM ROBIŤ, AK

Ak zaznamenáte problém so svojím spotrebičom alebo zistíte, že spotrebič nefunguje správne, môžete 
niektoré bežné poruchy odstrániť sami pred kontaktovaním autorizovaného servisného centra. Urobte 
kontrolu spotrebiča a postupujte podľa inštrukcií nižšie pred kontaktovaním autorizovaného servisného 
centra.

VAROVANIE!
Nepokúšajte sa spotrebič vlastnými silami opraviť. Ak problém pretrváva po tom, čo ste urobili 
kontrolu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko, kvalifikovaného technika alebo 
predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili.

Problém Možná príčina a riešenie.

Spotrebič nefunguje 
správne.

Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky.

Skontrolujte, či sú poistka alebo obvod napájané, podľa potreby vymeňte.

Vonkajšia teplota je príliš nízka. Nastavte nižšiu teplotu v chladničke.

Je normálne, že chladnička nie je v prevádzke počas automatického 
rozmrazovania alebo krátky čas po tom, čo sa zapla, aby sa ochránil kompresor.

Nepríjemný zápach. Je nutné vyčistiť vnútorný priestor spotrebiča.

Niektoré potraviny, nádoby alebo zabalené potraviny spôsobujú nepríjemný zápach.

Hluk zo spotrebiča. Určité zvuky sú celkom normálne:

•	 Chod	kompresora.

•	 Zvuk	prúdenia	vzduchu	od	ventilátora	v	chladničke	alebo	v	inej	časti
spotrebiča.

•	 Bublanie	podobné	varu	vody.

•	 Búchanie	počas	automatického	odmrazovania.

•	 Cvaknutie	pred	spustením	kompresora.

Iné neobvyklé zvuky môžu byť spôsobené z nasledujúcich dôvodov a môžu vás 
upozorniť na skontrolovanie spotrebiča:

Spotrebič nie je vyrovnaný.

Zadná časť sa dotýka steny.

Fľaše a nádoby spadli alebo sa kotúľajú.

Kompresor trvalo beží. Je bežné počuť motor kompresora, ktorý môže za nasledujúcich okolností bežať 
viac než obvykle:

•	 Teplota	je	nižšia	než	obvykle.

•	 Vložili	ste	väčšie	množstvo	teplých	potravín	do	spotrebiča	naraz.

•	 Teplota	vnútri	chladničky	je	príliš	vysoká.

•	 Dvierka	boli	dlhší	čas	otvorené.

•	 Práve	ste	spotrebič	inštalovali	alebo	bol	zapnutý	dlhší	čas.
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Problém Možná príčina a riešenie.

Dvierka sa zle 
zatvárajú.

Skontrolujte, či je horná časť ohnutá o 10 – 15 mm, aby sa dvierka zatvárali sami, 
alebo či niečo nebráni zatváraniu dvierkam.

Voda kvapká na 
podlahu.

Vodná nádržka (umiestnená v dolnej časti spotrebiča) nie je správne vyrovnaná 
alebo nie je odvodňovacia rúrka (umiestnená pod hornou časťou uloženia 
kompresora) správne umiestnená, aby odvádzala vodu do nádržky alebo 
je odvodňovacia rúrka upchatá. Je potrebné odsunúť spotrebič od steny a 
skontrolovať nádržku a rúrku.

Osvetlenie nesvieti. •	 LED	osvetlenie	je	pokazené.	Viac	informácií	v	kapitole	Čistenie	a	starostlivosť.

•	 Ovládací	systém	zhasol	osvetlenie,	pretože	boli	dvierka	otvorené	dlhší	čas,	
zatvorením a znovu otvorením dvierok sa osvetlenie znovu rozsvieti.

Pokyny ku skladovaniu

Rešpektujte prosím nasledujúce pokyny , aby nedošlo ku kontaminácii potravín
- Dlhé otváranie dvierok môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v oddieloch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy , ktoré môžu prísť do styku s potravinami a prístupnými drenážnymi systémami .
- Surové mäso a ryby umiestnite do vhodných nádob v chladničke, aby sa nedostali do kontaktu s inými 

potravinami ani na ne nekvapkala.
- **Dvojhviezdičkové priestory pre mrazené potraviny sú vhodné pre skladovanie vopred zmrazených 

potravín , skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.
- *Jedno -, dvoj** - a trojhviezdičkové ***priestory nie sú vhodné pre zmrazovanie čerstvých potravín.

Č. TYP priestoru Cieľová teplota 
skladovania 

[°C]

Vhodné potraviny

1 Chladnička +2 ~ +8 Vajcia, varené pokrmy, balené potraviny, ovocie 
a zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné 
potraviny, ktoré nie sú vhodné na mrazenie.

2 (***)*- Mraznička ≤ -18 Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), čerstvé výrobky 
zo sladkovodných rýb a mäsové výrobky (odporúčaná 
doba sú 3 mesiace, čím je doba skladovania dlhšia, tým 
je horšia chuť a nutričné hodnoty), vhodné pre čerstvé 
zmrazené potraviny.

3 ***- Mraznička ≤ -18 Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), čerstvé výrobky 
zo sladkovodných rýb a mäsové výrobky (odporúčaná 
doba sú 3 mesiace, čím je doba skladovania dlhšia, tým 
je horšia chuť a nutričné hodnoty), vhodné pre čerstvé 
zmrazené potraviny.

4 **- Mraznička ≤ -12 Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), čerstvé výrobky 
zo sladkovodných rýb a mäsové výrobky (odporúčaná 
doba sú 2 mesiace, čím je doba skladovania dlhšia, tým 
je horšia chuť a nutričné hodnoty), nie je vhodné pre 
čerstvé zmrazené potraviny.
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5 *- Mraznička ≤ -6 Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), čerstvé výrobky 
zo sladkovodných rýb a mäsové výrobky (odporúčaná 
doba je 1 mesiac, čím je doba skladovania dlhšia, tým 
je horšia chuť a nutričné hodnoty), nie je vhodné pre 
čerstvé zmrazené potraviny.

6 0 - hviezdičiek -6 ~ 0 Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie 
mäso, niektoré balené spracované potraviny atď. 
(Odporúča sa konzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno 
neskladovať dlhšie ako 3 dni). Čiastočne zabalené 
spracované	potraviny	(nezamŕzajúce	potraviny)

7 Chladenie -2 ~ +3 Čerstvé/mrazené bravčové mäso, hovädzie mäso, 
kuracie mäso, čerstvé výrobky zo sladkovodných rýb, 
atď. (7 dní pri teplote pod 0 °C a pri teplote nad 0 °C sa 
odporúča konzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno 
neskladovať dlhšie ako 2 dni). Morské plody (pri teplote 
pod 0 °C skladovať 15 dní, neodporúča sa skladovať pri 
teplote nad 0 °C).

8 Čerstvé potraviny 0 ~ +4 Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie 
mäso, varené potraviny, atď. (Odporúča sa konzumovať 
v ten istý deň, pokiaľ možno neskladovať dlhšie ako 3 
dni).

9 Víno +5 ~ +20 Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

Poznámka: Uchovávajte rôzne potraviny podľa priestorov alebo cieľovej teploty skladovania zakúpených 
výrobkov.
- Ak necháte chladiaci spotrebič dlhší čas prázdny, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka 
otvorené, aby ste tak zabránili tvorbe plesní v spotrebiči.
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8. ČASŤ: INFORMAČNÝ LIST

INFORMAČNÝ LIST: Philco

Obchodná značka: 
Značka Philco
Predajné označenie PTL 3602 NX
Typ spotrebiča 3) 1
Trieda energet. účinnosti
(A… nízka spotreba el. energie až G… vysoká spotreba el. energie) A++

Spotreba energie za 365 dní 1) (kWh) 130
Úžitkový objem celkovo: l
z toho: objem chladiacej časti l 360
z toho: objem mraziacej časti l
Hviezdičkové označenie mraziaceho priestoru
Mraziaca kapacita kg/24 h
Klimatická trieda 2) SN/N/ST/T
Napätie 220-240 V ~ 50 Hz
Hlučnosť 4) dB (re 1pW) 40
Rozmery cm (v × š × h) 1855/595/712
Hmotnosť kg 72

1) Spotreba energie v kWh/rok založená na výsledkoch normalizovanej skúšky za 24 hod.
Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu použitia a umiestnenia spotrebiča.

2) SN: okolité teploty od +10 °C do +32 °C
ST: okolitá teplota od +18 °C do +38 °C
N: okolitá teplota od +16 °C do +32 °C

3) 1 = Chladnička bez priestorov s nízkou teplotou
7 = Chladnička/mraznička s priestormi s nízkou teplotou *(***)
8 = Skriňová mraznička

4) Hlučnosť podľa európskej normy EN 60704.

POZNÁMKA:
Vyššie uvedené dáta podliehajú zmenám.

360
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu 
likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v 
niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od 
svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si 
potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho 
predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a 
vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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