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Szanowny kliencie, 
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki PHILCO. Aby urządzenie to służyło Ci jak 
najlepiej, prosimy o przeczytanie wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.



 

3  

ZAWARTOŚĆ 

CZĘŚĆ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY .................................................................................................... 4 
Ogólne instrukcje ................................................................................................................................................ 7 
Instrukcje bezpieczeństwa dla gazu R600a .......................................................................................................... 8 

CZĘŚĆ 2: PANEL STEROWANIA ................................................................................................................... 8 

CZĘŚĆ 3: INSTALACJA ............................................................................................................................... 9 
Transport i rozpakowywanie ............................................................................................................................. 10 
Warunki pracy ................................................................................................................................................... 10 
Miejsce instalacji ............................................................................................................................................... 10 
Czyszczenie przed użyciem ................................................................................................................................ 11 
Połączenie elektryczne ...................................................................................................................................... 11 
Instalowanie uchwytu drzwi .............................................................................................................................. 12 
Zmiana kierunku otwierania drzwi .................................................................................................................... 12 

CZĘŚĆ 4: OBSŁUGA ................................................................................................................................. 17 
Włączanie / wyłączanie ..................................................................................................................................... 17 

CZĘŚĆ 5: REGULARNA KONSERWACJA .................................................................................................. 18 
Czyszczenie urządzenia...................................................................................................................................... 18 
Przenoszenie ..................................................................................................................................................... 19 
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ...................................................................................................... 19 

CZĘŚĆ 6: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ........................................................................................... 20 

CZĘŚĆ 7: KARTA INFORMACYJNA .............................................................................................................. 21 

Warunki gwarancji .................................................................................................................................... 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4  

 

 

  CZĘŚĆ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
                 
 

Środki ostrożności 
 
Symbole: 
 

    Ogólne porady dotyczące optymalnej pracy urządzenia 

 

   Ogólne zagrożenia 

 

  Gorące powierzchnie 
 
 
Przed uruchomieniem urządzenia 
 

WAŻNE 
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania butelek wina. Nie używaj 
urządzenia do celów innych niż te, do których zostało zaprojektowane. 

 
• Uważnie przestudiuj instrukcję obsługi i instrukcje instalacji 
przed instalacją i użyciem urządzenia! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące 
instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Przechowuj instrukcję obsługi również do wykorzystania w 
przyszłości lub dla innych właścicieli urządzenia, jeśli urządzenie jest sprzedawane. 
W trosce o Twoje bezpieczeństwo oraz w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania przed instalacją i 
pierwszym      użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, w tym jej wskazówki i 
ostrzeżenia. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, ważne jest, aby wszyscy ludzie korzystający z 
urządzenia byli dokładnie zaznajomieni z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Zachowaj te instrukcje i 
upewnij się, że pozostanie z urządzeniem, jeśli zostanie ono przeniesione lub sprzedane, aby wszyscy 
korzystający z niego byli odpowiednio informowani o użytkowaniu i bezpieczeństwie urządzenia. 
Ze względu na bezpieczeństwo życia i mienia zachowaj środki ostrożności zawarte w instrukcjach użytkownika, 
ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie. 

 

 Jeśli urządzenie jest transportowane w pozycji poziomej, olej ze sprężarki może wyciekać do obwodu 
chłodzenia. Z tego powodu, pozwól, aby urządzenie spoczywało w pozycji pionowej przez 12 godzin przed 
włączeniem, aby olej spłynął z powrotem do sprężarki. 
 

 Po rozpakowaniu urządzenia dokładnie sprawdź, czy nie zostało w żaden sposób uszkodzone. Sprawdź 
także, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. W przypadku wykrycia wad należy wyłączyć urządzenie i 
skontaktować się ze sprzedawcą lub w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego skontaktować się z 
centrum serwisowym. Jeśli urządzenie i wszystkie jego części są w porządku, zainstaluj je zgodnie z instrukcjami 
w odpowiednim rozdziale. 
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• Podczas instalowania urządzenia na swoim miejscu lub przenoszenia urządzenia istnieje ryzyko, że przewód 
zasilający może zostać przebity lub uszkodzony. 
• Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź to 

pojemność systemu odpowiada specyfikacjom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. 
• Wszelkie domowe okablowanie elektryczne niezbędne do podłączenia urządzenia może być wykonywane 
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. 
 

 Jeśli przesuniesz urządzenie z normalnej pozycji, musisz zrozumieć, że chociaż odłączyłeś przewód 
zasilający, elementy z tyłu urządzenia mogą przez pewien czas pozostawać bardzo gorące. 
 
 

  Nie zakrywaj ani nie blokuj otworów wlotowych i wylotowych powietrza. Niewystarczająca wentylacja 
spowoduje nieprawidłowe działanie i uszkodzenie urządzenia. 
 
Jeśli to urządzenie z magnetyczną uszczelką drzwi ma zostać zastąpione starszym urządzeniem wyposażonym 
w sprężynowy zatrzask drzwi lub pokrywy, należy upewnić się, że zatrzask drzwi sprężynowych jest zepsuty 
przed wyrzuceniem starego urządzenia. W ten sposób zapobiegniesz zamienianiu tego urządzenia w 
zagrażającą życiu pułapkę dla dzieci. 
 

OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo obrażeń przez tłuczone szkło! W przypadku pracy urządzenia na wysokości 
większej niż 1100 m panele szklanych drzwi mogą pęknąć. Drzwi mogą pęknąć. Powstałe kawałki 
mają ostre krawędzie i mogą powodować poważne obrażenia. Bądź bardzo ostrożny. Wszelkie 
zmiany specyfikacji lub zmiany tego produktu są niebezpieczne. 

To urządzenie jest ciężkie. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia. Nie umieszczaj urządzenia 
w pobliżu grzejników lub palników gazowych. Nie narażaj urządzenia na długotrwałe bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych. 

 
 
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych obiektów, takich jak 
- kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i podobnych środowiskach 
- gospodarstwa i obszary wykorzystywane przez klientów hoteli, moteli i innych miejsc zakwaterowania 
- obiekty noclegowe i śniadaniowe 
- gastronomia i podobne zastosowania niezwiązane ze sprzedażą. 
• Trzymaj płonące świece, lampy i inne przedmioty z otwartym płomieniem poza zasięgiem urządzenia, aby 
zapobiec zapaleniu się urządzenia. 

• Części nagrzewające się podczas pracy nie powinny być dostępne. O ile to możliwe, tylna strona powinna być 
skierowana w stronę ściany. 
 
Obsługa urządzenia 
 
• Używaj urządzenia tylko do celów, do których zostało zaprojektowane. 
• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, do przechowywania butelek wina. 
• Temperatura wewnątrz chłodziarki do wina może nieznacznie wzrosnąć lub spaść, dlatego te urządzenia nie 
nadają się do przechowywania produktów (np. Leków), które wymagają stabilnej temperatury. 

 

 Nie należy używać żadnych innych urządzeń elektrycznych (np. Elementów grzejnych, elektrycznych 
lodówek itp.) Wewnątrz urządzenia. 
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Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu! 
 

 Nie należy umieszczać w chłodziarce wina łatwopalnych gazów oraz żadnych materiałów wybuchowych, 
zanieczyszczeń lub substancji lotnych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu! 
 
 
• Nie należy używać podstawy, stojaków, drzwi urządzenia itp. Jako stopnia lub podstawy. Istnieje 
niebezpieczeństwo zranienia osób lub uszkodzenia urządzenia. 

• Upewnij się, że plastikowe części urządzenia i uszczelki drzwi nie są zabrudzone olejem lub smarem. Części 
plastikowe i uszczelki stałyby się wówczas porowate. 
 
W odniesieniu do temperatury otoczenia osiągniesz optymalne wyniki ustawienia temperatury w następujący 
sposób: 
 

Klasa klimatyczna - klasyfikacja Temperatura otoczenia Wilgotność względna 

0 20 °C 50 

1 16 °C 80 

2 22 °C 65 

3 25 °C 60 

4 30 °C 55 

5 27 °C 70 

6 40 °C 40 

7 35 °C 75 

 
Klasa urządzenia podana jest na tabliczce znamionowej. 
 

OSTRZEŻENIE 
W przypadku, gdy temperatura otoczenia nie jest podana w tabeli dla danej klasy aplikacji, 
konieczne jest przestrzeganie następujących instrukcji: gdy temperatura otoczenia wzrośnie do 
wartości maksymalnej, nie jest możliwe zagwarantowanie temperatury przechowywania lodówki, 
a następnie zaleca się jak najszybsze spożycie przechowywanych produktów spożywczych. 
Nie narażaj plastikowych części urządzenia na działanie wysokich temperatur. 
Nie należy ładować butelek w taki sposób, aby dotykały tylnej ściany. Konieczne jest ścisłe 
przestrzeganie zaleceń dotyczących przechowywania dostarczonych przez producentów urządzeń. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami. 
Podczas normalnej pracy sprężarka lub skraplacz z tyłu urządzenia nagrzewa się. Ze względów 
bezpieczeństwa należy zapewnić co najmniej minimalny poziom wentylacji określony w instrukcji 
obsługi. 

 
Dzieci w gospodarstwie domowym 
 
• Nigdy nie pozostawiaj opakowania i jego części dzieciom. Istnieje niebezpieczeństwo zatrucia lub uduszenia 
przez kartony i plastikowe arkusze! 

• To urządzenie nie jest zabawką dla dzieci! 
• W przypadku urządzeń z zamkami do drzwi: nie pozostawiaj kluczy w zasięgu dzieci! 
• Jeśli nie będziesz już używać chłodziarki do wina, zdejmij drzwi, uszczelki i przechowuj je w bezpiecznym 
miejscu. W ten sposób zapobiegniesz niebezpieczeństwu uwięzienia dzieci w chłodziarce do wina. 
 
Konserwacja i czyszczenie 
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  Przed rozpoczęciem konserwacji odłącz przewód zasilający urządzenia lub odłącz bezpiecznik lub 
wyłącznik automatyczny. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, tylko ciągnij za wtyczkę. 
 

Nie czyść urządzenia za pomocą urządzenia do czyszczenia parowego! Para może wejść w kontakt z 
częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia, co może spowodować zwarcie. Istnieje niebezpieczeństwo 
porażenia prądem! 
 
• Ten produkt musi zostać naprawiony w autoryzowanym centrum serwisowym i można używać wyłącznie 
oryginalnych części zamiennych. 

• W żadnym wypadku nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Naprawy wykonywane 
przez niedoświadczone osoby mogą spowodować obrażenia ciała lub poważne wady. Skontaktuj się z 
autoryzowanym centrum serwisowym i zawsze żądaj oryginalnych części. 

• To urządzenie zawiera gaz napędowy w obwodzie chłodzącym; dlatego konserwacja i napełnianie mogą być 
przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego technika. 
 

WAŻNE 
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić na ten sam typ i tylko przez 
producenta lub jego przedstawiciela serwisowego. 

 
 

Ogólne instrukcje 
 
• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem fizycznym, sensorycznym 
lub psychicznym lub przez niedoświadczone osoby, chyba że są odpowiednio przeszkolone lub przeszkolone w 
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia, lub jeśli nie są odpowiednio nadzorowane przez osobę, która 
będzie ponosić odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie 
bawić się urządzeniem. 
• To urządzenie zostało przetestowane zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 
• Sprawdzono szczelność obwodu chłodzącego. 
• To urządzenie jest zgodne z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń elektrycznych 
obowiązującymi w Unii Europejskiej. 
 
Ochrona środowiska 
 

To urządzenie nie zawiera gazów, które mogłyby uszkodzić warstwę ozonową, ani w obwodzie chłodzącym, ani 
w materiałach izolacyjnych. 
Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci domowych. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie 
należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu chłodzącego, zwłaszcza 
wymiennika ciepła. Materiały użyte do produkcji tego urządzenia oznaczone symbolem nadają się do 
recyklingu. 
 
Bezpieczeństwo techniczne 
 
Urządzenie zawiera gaz chłodzący ISOBUTHAN (R600a). Urządzenie należy transportować lub przenosić 
wyłącznie z najwyższą ostrożnością, aby uniknąć nadmiernych uderzeń i wstrząsów, aby zapobiec uszkodzeniu 
urządzenia. Jeśli obwód chłodzący ulegnie uszkodzeniu i gaz chłodzący może ulatniać się, istnieje ryzyko 
wybuchu, który może zostać wywołany przez iskrę lub płomień. Jeśli urządzenie wykazuje oznaki uszkodzenia, 
nie wolno go uruchamiać. W takim przypadku należy skontaktować się z centrum serwisowym, przewietrzyć 
pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, i zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia lub innych zakłóceń 
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w pracy urządzenia. 
 
Wewnętrzna wyściółka urządzenia zawiera kanały, przez które przepływa płyn chłodzący. Jeżeli kanały zostaną 
uszkodzone, urządzenie zostanie nieodwracalnie uszkodzone i nie będzie można go naprawić. NIE NALEŻY 
UŻYWAĆ OSTRYCH przedmiotów do usuwania osadów lodu lub lodu. Osady lodu można usunąć za pomocą 
specjalnego skrobaka. W żadnym wypadku nie należy usuwać osadów lodu z wewnętrznej podszewki. 
Poczekaj, aż warstwa lodu stopi się podczas rozmrażania urządzenia. 
 
 
 
 

 

Instrukcje bezpieczeństwa dla gazu R600a 
 
Środki w przypadku nieoczekiwanego ulotnienia 
Jeśli możliwa jest wentylacja, pozwól materiałowi odparować. 
 
Charakterystyka gazu 
Gaz jest wysoce łatwopalny, konieczne jest całkowite uniknięcie kontaktu z otwartym płomieniem i gorącymi 
powierzchniami. Ponieważ gaz R600a jest cięższy od powietrza, może stać się bardzo skoncentrowany na 
poziomie gruntu, gdzie wentylacja jest słaba. 

 
Pierwsza pomoc 
 
Wdychanie 
Zabierz poszkodowanego z zanieczyszczonego miejsca do ciepłego, dobrze wentylowanego miejsca. 
Przebywanie w zanieczyszczonym miejscu przez długi czas może spowodować uduszenie lub potencjalną utratę 
przytomności. 

W razie potrzeby zapewnić resuscytację metodą usta-usta oraz w wyjątkowo poważnych sytuacjach, pod 
fachowym nadzorem lekarza, 
podać tlen. 
 
Kontakt ze skórą 
Przypadkowy kontakt ze skórą nie jest niebezpieczny dla zdrowia. Dokładnie umyj dotknięty obszar wodą. 
Rozpylona ciecz lub rozproszona ciecz mogą powodować odmrożenie, umyć dotknięty obszar dużą ilością wody 
i skontaktować się z lekarzem. 
 
Kontakt z oczami 
W przypadku uszkodzenia oczu wypłukać dużą ilością wody, starając się zachować otwarte oczy i jak najszybciej 
wezwać specjalistycznego lekarza. W przypadku kontaktu lub wdychania gazu R600a skontaktuj się z lekarzem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  CZĘŚĆ 2: PANEL STEROWANIA 
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① Przycisk kontroli temperatury górnej strefy 

② Przycisk kontroli temperatury dolnej strefy 

③ Wyświetlacz  

④ Przycisk przełączania ° F / ° C 
⑤. Przycisk włączania / wyłączania światła 
 
 
 

Wyświetlacz 
 

 
 
① Wyświetlacz górnej strefy 
② Wywietlacz dolnej strefy 
③ Rodzaj przechowywanego wina 
④ Wskaźnik temperatury 
⑤ Wskaźnik ° F / ° C ° 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  CZĘŚĆ 3: INSTALACJA  
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Transport i rozpakowywanie 
 
• Jeśli urządzenie jest transportowane w pozycji poziomej, olej ze sprężarki może wyciekać do obwodu 
chłodzenia. Z tego powodu, pozwól, aby urządzenie spoczywało w pozycji pionowej przez 12 godzin przed 
włączeniem, aby olej spłynął z powrotem do sprężarki. 
• Usuń zewnętrzne opakowanie, usuń folię ochronną z powierzchni urządzenia (jeśli jest używana) i wyczyść 
zewnętrzne części urządzenia środkiem do tego przeznaczonym. Nie używaj wełny stalowej ani żadnych 
gruboziarnistych środków, które mogłyby nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię urządzenia. Ostrożnie usuń 
wszystkie papiery i taśmę samoprzylepną z urządzenia, drzwi i innych części zapakowanych w polistyren. 
Wyjmij dokumenty i akcesoria z wnętrza urządzenia. 
• Materiał opakowania nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem recyklingu. W celu utylizacji 
postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, elementy styropianowe 
itp.) Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło 
zagrożenia. 
• Dokładnie sprawdź urządzenie. Jeśli odkryjesz jakieś usterki, zatrzymaj instalację i skontaktuj się ze 
sprzedawcą. 
 

Warunki pracy 
 
Prawidłowe działanie urządzenia jest gwarantowane tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki: 
• Temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, odpowiada klasie klimatycznej podanej 
na tabliczce znamionowej urządzenia. 
• Maksymalna wilgotność względna otoczenia: 90%. 
• Urządzenie należy ustawić w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła (np. Piekarników, centralnego 
ogrzewania, bezpośredniego światła słonecznego itp.). 
• Urządzenie musi być umieszczone w miejscu chronionym przed wpływem warunków atmosferycznych. 
• Regularna konserwacja jest przeprowadzana zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji 
obsługi. 
• Otwory wentylacyjne w pokrywie urządzenia nie mogą być niczym zasłonięte. 
• Prawidłowy montaż (np. Poziomowanie, pojemność systemu odpowiada specyfikacji na tabliczce 
znamionowej urządzenia). 
 

Miejsce instalacji 
 
Aby zapewnić wystarczającą wentylację wokół urządzenia, należy pozostawić odstęp 100 mm po bokach i na 
górze urządzenia oraz 50 mm na tylnej ścianie urządzenia. 
Upewnij się, że podłoga jest stabilna i ma wystarczającą nośność dla urządzenia. 
Urządzenie należy wypoziomować, aby umożliwić zamknięcie drzwi. Cztery regulowane nóżki umożliwiają 
wypoziomowanie urządzenia. Wszystkie cztery stopy zapewniają stabilność i redukują wibracje. 
 

 
UWAGA 
Ustaw urządzenie w pozycji, wypoziomuj, odczekaj co najmniej cztery godziny, a następnie 
podłącz je do gniazdka elektrycznego. W razie potrzeby skontaktuj się z obsługą klienta, aby 
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ustawić kierunek otwierania drzwi. 

 
• Sprawdź, czy podczas instalacji nie zostały uszkodzone żadne rury obiegu chłodzącego. 
• Używaj urządzenia tylko do celów, do których zostało zaprojektowane. 
• Urządzenie należy ustawić na sztywnej i równej powierzchni. 
• W ten sposób zapewnisz swobodny obieg płynu chłodzącego i efektywne działanie urządzenia. 
• Jeśli to możliwe, umieść urządzenie w chłodnym, dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu. 
• Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pomieszczeniu o wysokiej 
temperaturze, w pobliżu jakichkolwiek źródeł bezpośredniego ciepła, takich jak ogrzewanie, piekarnik, piec 
itp. - oznaczałoby to, że sprężarka działałaby znacznie trudniej, co skutkuje znacznie wyższym poziomem 
zużycia energii. 
 

 Nie stawiaj na urządzeniu żadnych urządzeń emitujących ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, 
tostery itp. 
 

Nigdy nie zakrywaj kratki wentylacyjnej. Wyciągnij wtyczkę, ciągnąc za samą wtyczkę, nigdy nie ciągnij 
za przewód podczas odłączania urządzenia. 
 
Przed włączeniem urządzenia pozostaw go w miejscu docelowym przez 12 godzin, obwód płynu chłodzącego 
ustabilizuje się w ten sposób i nie wystąpią żadne problemy operacyjne. Przed podłączeniem urządzenia do 
sieci elektrycznej sprawdź, czy jest idealnie suche w środku - szczególnie w rogach. 
 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO  
Czynnik chłodzący może być wysoce łatwopalny, w zależności od jego składu. 
Obwód płynu chłodzącego został hermetycznie zamknięty i uszczelniony i był wielokrotnie testowany 
pod kątem możliwych wycieków. Wszelkie nieuprawnione manipulacje przy produkcie mogą 
spowodować zagrożenie pożarem. Sprawdź, czy nie ma mechanicznej przerwy ani wpływu na obieg płynu 
chłodzącego, a mianowicie w dostępnych częściach wokół sprężarki. 

 

Czyszczenie przed użyciem 
 
Sprawdź, czy usunąłeś z urządzenia wszystkie taśmy samoprzylepne używane do przechowywania 
akcesoriów. Następnie wyczyść wszystkie części wewnętrzne letnią wodą z neutralnym środkiem 
czyszczącym, octem lub węglanem sodu - w ten sposób usuniesz charakterystyczny zapach nowych części - a 
następnie dokładnie wysuszysz. Nie używaj detergentów ani agresywnych środków, które mogłyby uszkodzić 
powierzchnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Połączenie elektryczne 
 



 

12  

Przed podłączeniem wtyczki zasilania do gniazdka sieciowego sprawdź, czy: 
• Twoje ręce są całkowicie suche. 
• Napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają napięciu w domowej 
sieci energetycznej (dopuszczalna tolerancja od -6% do + 6% dla napięcia nominalnego, do stosowania z 
różnymi napięciami, należy użyć przetwornika napięcia o odpowiednich parametrach ). 
• Przewód i wtyczka nie są uszkodzone ani pochwycone przez ciężkie przedmioty. 
• Przewód zasilający nie jest nadmiernie napięty, nie wolno używać przedłużacza. 
• Urządzenie musi być podłączone do działającego przewodu uziemiającego. 
• Jeśli gniazdo zasilania systemu domowego nie jest uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami, podłącz 
urządzenie tylko po konsultacji z wyspecjalizowanym technikiem na temat samego przewodu uziemiającego. 
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji. 
 

Jeśli urządzenie nie zostanie prawidłowo wypoziomowane podczas instalacji, drzwiczki mogą się nie 
zamykać i uszczelniać, co może powodować problemy z chłodzeniem, gromadzeniem się lodu lub wilgocią. 
Poziomowanie urządzenia jest bardzo ważne. 
 

Instalowanie uchwytu drzwi 
 
W urządzeniu znajduje się uchwyt drzwi, który można zainstalować zgodnie z następującą procedurą. 
1. Odkręć dwie śruby za pomocą śrubokręta. 

 
2. Zamontować uchwyt na drzwiach za pomocą śrub. 

 

 
 

3. Wykonaj końcową kontrolę, aby upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiana kierunku otwierania drzwi 
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Przed rozpoczęciem tego procesu odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Aby zmienić kierunek 
otwierania drzwi, wykonaj następujące czynności: 

1. Wykręć dwie śruby z tyłu górnej pokrywy. 
 

 
 

 
2. Pchnij górną pokrywę do przodu, aż zostanie zwolniona. I przesuń małą podkładkę od lewej do 

prawej. Następnie odłóż górną pokrywę w bezpieczne miejsce, aby nie uległa uszkodzeniu. 
 

 
3. Zdejmij dwie pokrywy śrub. 

 

 
 

4. Odkręć dwie śruby i zdejmij uchwyt. Umieść uchwyt w bezpiecznym miejscu. 
 

 
 
 
 
 

5. Przenieś osłony otworów z lewej strony na prawą. 
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6. Odkręć i wyjmij zawias, a następnie unieś drzwi i połóż je na miękkiej powierzchni, aby zapobiec ich 
uszkodzeniu. Umieść zawias i śruby w bezpiecznym miejscu. 

 

 
7. Zdejmij małą pokrywę i włóż ją do drugiej strony drzwi. 

 

 
 

8. Obróć drzwi, wykręć śruby ogranicznika drzwi. Zainstaluj ponownie ogranicznik drzwi po przeciwnej 
stronie, używając tych samych śrub. 

 

 
 
 
 
 
 

9. Zamontuj uchwyt po lewej stronie, włóż plastikowe osłony zawarte w plastikowej torbie wraz z 
instrukcją. 
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10. Ustaw urządzenie na miękkiej macie lub podobnym elemencie, aby zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem. Odkręć i wyjmij dolny sworzeń zawiasu i zainstaluj go w drugim otworze. 

 

 
 
 

11. Odkręć śruby przytrzymujące dolny zawias i zdejmij dolny zawias wraz z regulowaną stopką. 
 

 
 
 

12. Przesuń nóżkę od lewej do prawej i zamontuj ją w prawym otworze, jak pokazano na rysunku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Użyj śrub, aby zamontować dolny zawias po drugiej stronie. 
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14. Zdemontować górny sworzeń zawiasu. Obróć zawias i włóż zawleczkę. 
 

 
 

15. Osadzić drzwi na dolnym zawiasie. Przyłóż drzwi do korpusu urządzenia i włóż zawias do drzwi. Prawa 
i lewa strona drzwi muszą przylegać do boków korpusu urządzenia. Następnie bezpiecznie przymocuj 
górny zawias. 

 

 
 

16. Umieść górną pokrywę na górze urządzenia i wepchnij ją do tyłu, aż zostanie zabezpieczona zawiasami 
montażowymi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

17. Przykręć górną pokrywę za pomocą dwóch śrub. 
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UWAGA 
Po zmianie kierunku otwierania drzwi sprawdź, czy wszystkie śruby 
są dobrze dokręcone, tak aby uszczelka magnetyczna przylegała ściśle do korpusu urządzenia. 
Jeśli temperatura otoczenia jest niska (np. Zimą), uszczelka może nie przylegać ściśle do 
korpusu urządzenia. Jeśli tak się stanie, poczekaj, aż uszczelka wyprostuje się w naturalny 
sposób. 

 

  CZĘŚĆ 4: OBSŁUGA 
 

Włączanie / wyłączanie 
 
Urządzenie włączy się automatycznie po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego 
 

UWAGA 

Aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki, po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed 
ponownym włączeniem. 

 
Regulacja temperatury 
Kilkakrotnie naciśnij przycisk „˄”, aby ustawić temperaturę górnej strefy. 
Kilkakrotnie naciśnij przycisk „˅”, aby ustawić temperaturę dolnej strefy. 
Prawidłowe ustawienia temperatury wewnątrz urządzenia zależą również od następujących czynników: 
• Temperatura pokojowa 
• Częstotliwość otwierania drzwi 
• Ilość butelek przechowywanych w środku 
• Miejsce instalacji urządzenia 

 
Aranżacja wina 
Załaduj butelki wina, jak pokazano na poniższym obrazku. 
 
 

 
• Trzymaj butelki w ciemności. Przeszklenie drzwi wykonane jest z przyciemnionego potrójnego szkła anty-
UV, które chroni wino przed światłem w przypadku, gdy chłodziarka do wina znajduje się w bardzo dobrze 
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oświetlonym miejscu. 
• Ustaw butelki tak, aby korki wewnątrz butelek nie pozostały suche. 
• Unikaj włączania światła zbyt często lub zbyt długo. Lepiej trzymać wino w ciemności. 
• Ostrożnie obchodź się z butelkami, aby nie dopuścić do zmieszania wina. 
• Przestrzegaj zaleceń i porad, które otrzymałeś przy zakupie wina lub porad zawartych w dokumentacji 
technicznej dotyczących jakości, optymalnego czasu przechowywania i temperatury wina. 

 
Wskazówki dotyczące przechowywania 
Czas przechowywania wina zależy od wieku wina, rodzaju winogron, zawartości alkoholu oraz zawartości 
fruktozy i garbników w winie. Kupując wino, sprawdź, czy wino jest już dojrzałe, czy też potrzebuje czasu. 
 
Zalecana temperatura przechowywania 
- Szampan i wina musujące, między 6 a 8 ° C 
- Wina białe, od 10 do 12 ° C 
- Wina czerwone i różowe, od 12 do 16 ° C 
- Wina czerwone vintage, między 14 a 16 ° C 
 
 

To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urządzenie wolnostojące. 
Zainstaluj urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Miejsce instalacji nie powinno być 
narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródła ciepła, np. kuchenka, grzejnik 
itp. 
Aby zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia, należy pozostawić co najmniej 10 cm z każdej strony. 
W przypadku nierównych powierzchni można ustawić przednie nóżki. 
 
Zmiana jednostki temperatury ° F / ° C 

Możesz zmienić jednostkę pomiaru temperatury z ° F na ° C, naciskając przycisk ° F / ° C 
 
Wyłączanie 
Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. 
 
Akcesoria wewnętrzne 
Półki na butelki można wyjąć, aby ułatwić konserwację. 
 
 
 

 
  CZĘŚĆ 5: REGULARNA KONSERWACJA 
 

Czyszczenie urządzenia 
 
Przed rozpoczęciem czyszczenia lodówki odłącz ją od źródła zasilania. 
 
• Wytrzyj wewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką gąbką lekko zanurzoną w roztworze soli kuchennej. 
Dodaj 2 łyżki soli kuchennej do 1 litra ciepłej wody. 
• Umyj półki w ciepłej wodzie z niewielką ilością płynu do mycia naczyń w kuchni, opłucz i wytrzyj do sucha. 
Poczekaj, aż drewniane półki (jeśli ma je chłodziarka do wina), wyschną całkowicie, zanim wrócisz do 
chłodziarki. 
• Wszystkie części, które myjesz miękką gąbką lekko zanurzoną w wodzie, muszą być odpowiednio wytarte do 
sucha. 
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• Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię miękką gąbką lekko zanurzoną w wodzie z niewielką ilością płynu do 
mycia. Wytrzyj do sucha czystą szmatką. 
• Regularnie czyść sprężarkę za pomocą szczotki lub odkurzacza. Regularna konserwacja poprawi wydajność 
urządzenia, w tym oszczędność energii. 

 

UWAGA 
Nie używaj wełny stalowej ani gąbek z wełną stalową na powierzchniach ze stali nierdzewnej. 
Mogą uszkodzić powierzchnię. 

Nie używaj wosków czyszczących, skoncentrowanych środków czyszczących, wybielaczy ani 
środków czyszczących zawierających nafty na częściach plastikowych lub gumowych. 
Nigdy nie używaj ręczników papierowych ani środków do czyszczenia okien na plastikowych 
częściach. 

 
 
Brak prądu 
 
Większość przerw w dostawie prądu jest usuwana w ciągu kilku godzin i nie powinna mieć wpływu na 
temperaturę wewnątrz urządzenia, jeśli ograniczysz jego wentylację. Jednak w przypadku przedłużającej się 
przerwy w zasilaniu należy podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec zepsuciu się zawartości urządzenia. 

 
Wyłączanie z eksploatacji na dłuższy okres 
 
Jeśli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas, wykonaj następujące czynności: 
Odłącz lodówkę od źródła zasilania, wyciągając ją z gniazdka elektrycznego. Wyczyść wnętrze i wysusz zgodnie 
z opisem w części Czyszczenie lodówki. Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego 
zapachu w środku. 

 
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące wymiany lampy 
 
• Ze względów bezpieczeństwa urządzenie jest dostarczane ze specjalnym oświetleniem, które zostało 
specjalnie przetestowane i certyfikowane do wyłącznego użytku. 
• Można je wymienić tylko na oświetlenie tego samego typu o takich samych właściwościach. 
• Oświetlenie może wymienić tylko autoryzowany technik serwisu. 
 

Przenoszenie 
 

• Przed przeniesieniem należy usunąć całą zawartość z urządzenia. 
• Zabezpieczyć swobodnie ruchome części wewnątrz urządzenia (stojaki), np. za pomocą taśmy klejącej. 
• Aby zapobiec uszkodzeniu, wkręć nóżki poziomujące. 
• Zabezpiecz drzwi, np. za pomocą taśmy klejącej. 
• Upewnij się, że podczas transportu urządzenie zawsze pozostaje w pozycji pionowej. Aby zapobiec 
uszkodzeniu urządzenia podczas transportu, możesz przykryć go kocem lub inną miękką tkaniną. 
 

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii 
 
• Umieść urządzenie z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. 

• Zapewnić wystarczającą wentylację. W żadnym wypadku nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych. 
• Otwierać drzwi tylko w razie potrzeby. Nie należy pozostawiać drzwi otwartych przez długi czas ani zbyt 
często otwierać / zamykać drzwi. 
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  CZĘŚĆ 6: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 
Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum 
serwisowym przeczytaj poniższe instrukcje, które pomogą ci rozwiązać najczęstsze problemy z urządzeniem. 
Jeśli jednak problem nie ustąpi lub nie będziesz w stanie samodzielnie go naprawić, natychmiast wyłącz 
urządzenie, odłącz je od gniazdka elektrycznego i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym. 
Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. 
 

WAŻNE 
Hałas ze sprężarki i obwodu chłodzącego podczas działanie jest normalny i nie stanowi wady. 

 
 

PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA MOŻLIWE ROZWIĄZANIE 

Wino jest za ciepłe Temperatura jest ustawiona 
nieprawidłowo. 

Zobac rodział “Obsługa” 

Drzwi były otwarte przez długi czas Otwieraj drzwi tylko na naprawdę 
potrzebny czas. 

Urządzenie znajduje się w pobliżu 
źródła ciepła 

Zobacz rozdział “Instalacja” 

Wewnętrzne światło 
nie działa. 

Żarówka jest uszkodzona Zobacz rozdział “Regularna 
konserwacja” 

Gruba warstwa lodu 
lub  również na 
uszczelce drzwi. 

Uszczelki drzwi nie są hermetyczne 
(możliwe po wymianie zawiasów). 

Ostrożnie rozgrzej obszar wycieku 
uszczelki drzwi za pomocą 

suszarki do włosów (nie wyższej 
niż 50 ° C), jednocześnie formując 
ogrzewane uszczelnienie rękoma, 

aby prawidłowo pasowało. 

Niezwykłe dźwięki. Urządzenie nie jest wypoziomowane Wypoziomuj urządzenie 

Urządzenie dotyka ściany lub innych 
przedmiotów 

Przesuń urządzenie 

Niektóre części z tyłu urządzenia, np. 
rury dotykają innej części urządzenia lub 

ściany. 

W razie potrzeby ostrożnie zegnij 
część, aby nie przeszkadzała. 

Sprężarka uruchamia 
się natychmiast po 

ustawieniu 
temperatury. 

To normalne, to nie jest awaria. Sprężarka uruchamia się po 
określonym czasie 

Na podłodze jest 
woda. 

Otwór spustowy wody jest zatkany Zobacz rozdział “Czyszczenie” 
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  CZĘŚĆ 7: KARTA INFORMACYJNA 

 
 

    

Marka Philco Philco 

Model  PW 38 D PW 59 D 

Rodzaj urządzenia 3)  2 2 

Klasa efektywności energetycznej (A ... niskie zużycie 
energii elektrycznej do G wysokie zużycie energii 
elektrycznej) 

A A 

Zużycie energii elektrycznej przez 365 dni 1) kWh 144 151 

Całkowita dostępna objętość: l 108 181 

w tym: objętość lodówki  l 108 181 

w tym: objętość zamrażarki  l - - 

Zakres temperatur +5° C do +20° C +5° C do +20° C 

Wewnętrzna wilgotność 50-80% 50-80 % 

Klasa klimatyczna 2) N/ST N/ST 

Instalacja FS FS 

Napięcie 220-240v/50Hz 220-240v/50Hz 

Poziom hałasu 4) dB (re 1pW)  40 40 

Wymiary cm (wys x szer x gł) cm 85,2x55x53,8 123,5x55x53,8 

Waga kg 36 47 

1) Zużycie energii elektrycznej w kWh / rok oparte jest na wynikach znormalizowanego testu 
przeprowadzonego w ciągu 24 godzin. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu 
użytkowania i lokalizacji urządzenia. 2) SN: temperatura otoczenia od +10 ° C do +32 ° C ST: temperatura 
otoczenia od +18 ° C do +38 ° C 

  N: temperatura otoczenia od +16 ° C do +32 ° C 

3) 1 = Lodówka bez stref niskiej temperatury 

2 = chłodziarka do wina 

7 = Lodówka / zamrażarka z obszarami o niskiej temperaturze * (***) 

8 = pionowa zamrażarka 

4) Poziom hałasu zgodnie z europejską normą EN 60704. 

 

 
 

 

UWAGA: 
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina. 
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM 
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, 
wyznaczonego przez urzędy lokalne. 
 

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów 
elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu 
zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych 
składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można 
zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego 

produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i 
pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może 
spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub 
najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej 
Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej 
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych 
informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu. 
Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej 
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy 
o uzyskanie potrzebnych infor 

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.. 

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez 
uprzedzenia. 

 

OSTRZEŻENIE! Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji 
urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol podobny do tego po lewej 
stronie, który znajduje się z tyłu urządzenia (panel tylny lub sprężarka) 
i ma żółty lub pomarańczowy kolor. Jest to symbol ostrzeżenia o 
pożarze. 
W przewodach czynnika chłodniczego i sprężarce znajdują się 
materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji 
należy być daleko od źródła ognia. 
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Warunki gwarancji 

Każdy produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja ma zastosowanie 
jedynie w odniesieniu do towarów wykorzystywanych do wspólnego użytku domowego. W przypadku zakupu 
na fakturę VAT okres gwarancji ulega skróceniu do jednego roku. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 
dni roboczych. Niesprawny produkt może być reklamowany: 

1.     w sklepie, w którym produkt został zakupiony 

2.     poprzez Serwis Fast Poland – ul. Sokołowska 10, 05-090 Puchały, tel.: +48 22 417 91 23, +48 22 417 91 
24,  e-mail: serwis@fastpoland.pl. 

Klient jest zobowiązany do  współpracy w celu potwierdzenia wady, które zostały zareklamowane. 
Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie serwis ma prawo 
odmówić przyjęcia produktu. W przypadku zakwalifikowanego roszczenia, okres gwarancji zostanie 
przedłużony o okres od dnia złożenia reklamacji do dnia przyjęcia produktu przez reklamującego lub daty, do 
której reklamujący jest zobowiązany do odbioru towaru. Aby uzyskać obsługę w ramach niniejszej gwarancji, 
klient jest zobowiązany do okazania: dowodu zakupu, karty gwarancyjnej z pieczątką sklepu, karty 
gwarancyjnej z wpisem instalatora (jeżeli urządzenie wymaga instalacji przez osobę z uprawnieniami do 
instalacji danego urządzenia.). 

Gwarancja nie ma zastosowania 

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym 
produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku: 

 
           - nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania, 
           - nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu użytkowania , 
           - nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu, 
           - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i 
wywołania w nim wady, 
           - uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami 
producenta materiałów, 
           - uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, 
powódź, wyładowania atmosferyczne itp.), 
           - wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu. 

Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, 
takich jak: filtry, żarówki, baterie, słuchawki, kable połączeniowe). Akumulatory objęte są 6-miesięczną 
gwarancją. Gwarancja nie ma zastosowania w sytuacji, gdy produkt został uszkodzony przez naprawy, 
modyfikacje lub inne działania wykonywane przez osobę nieuprawnioną. Dodatkowo, gwarancja nie jest 
ważna w sytuacji, gdy dane na temat produktu, przedstawione w dokumentach różnią się od danych o 
produkcie oraz w przypadku, gdy nie można zidentyfikować produktu według przedstawionych dokumentów 
np. brak  tabliczki znamionowej, brak numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej. 
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