ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VAROVÁNÍ

CE

Tento spotřebič splňuje požadavky směrnic EU.

Z důvodu bezpečnosti a správnosti používání si prosím před instalací a prvním použitím tohoto spotřebiče
pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku, včetně rad a varování. Aby nedocházelo k zbytečným chybám
a nehodám, je důležité zajistit, aby byli všichni uživatelé tohoto spotřebiče důkladně obeznámeni s jeho
ovládáním a bezpečnostními funkcemi. Uschovejte tyto pokyny a zajistěte, aby v případě přemístění nebo
prodeje zůstaly u tohoto spotřebiče, aby po celou dobu životnosti spotřebiče byly k dispozici informace
o správném a bezpečném používání tohoto spotřebiče.
Aby nedošlo k ohrožení života nebo majetku, dodržujte bezpečnostní opatření uvedené v této uživatelské
příručce. Výrobce není odpovědný za škody způsobené opomenutím.

Bezpečnost dětí a dalších zranitelných osob

• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a oso
by s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, po
kud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o
bezpečném používání spotřebiče a rozumějí
nebezpečím hrozícím při nesprávném používání. Děti si
nesmějí s tímto spotřebičem hrát. Čištění a údržbu
nesmějí provádět děti bez dohledu dospělé osoby. Děti
ve věku 3 až 8 let mohou vkládat a vyjímat potraviny z
chladicích spotřebičů.
• Udržujte veškeré obalové materiály mimo dosah dětí,
aby nehrozilo nebezpečí udušení.
• Před likvidací tohoto spotřebiče vytáhněte zástrčku ze
zásuvky, odřežte připojovací kabel (co nejblíže ke spo
třebiči) a odstraňte dvířka, abyste zabránily úrazu hra
jících si dětí elektrickým proudem nebo jejich uzavření
v tomto spotřebiči.
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• Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dví
řek nahradit starší zařízení opatřené na dvířkách nebo
krytu zámkem s pružinovou západkou, zajistěte, aby byl
před likvidací starého zařízení zámek s pružinovou zá
padkou vyřazen z činnosti. Tím zabráníte tomu, aby se
z tohoto zařízení stala životu nebezpečná past pro děti
Obecná bezpečnost

-

• VAROVÁNÍ - Neumisťujte více přenosných zásuvek v
zadní části spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti nebo
podobných prostorách, jako například:

zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích;
farmy a prostory využívané klienty hotelů, motelů a dal-ších obytných prostor;
ubytovací zařízení typu „pokoj se snídaní";
catering a podobné neprodejní použití

• VAROVÁNÍ - Uvnitř tohoto spotřebiče neskladujte vý
bušné látky, jako například spreje s hořlavým obsahem.
• VAROVÁNÍ - Pokud dojde k poškození napájecího ka
belu, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k
úrazu.
• VAROVÁNÍ - Vět rací ot vory v kryt u spot řebiče nebo (v
případě vestavby) v kuchyňské lince neblokujte.
VAROVÁNÍ - Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho
výměnu svěřte odbornému servisnímu stˆedisku, aby se
zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s
poškozeným pˆívodním kabelem je zakázáno používat.
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• VAROVÁNÍ - Proces odmrazování neurychlujte žád
nými mechanickými nebo jinými prostředky s výjimkou
těch, které jsou doporučeny výrobcem.
• VAROVÁNÍ- Nepoškozujte chladicí okruh.
• VAROVÁNÍ - Uvnitř úložných prostor tohoto spotřebi
če nepoužívejte elektrická zařízení, pokud tak není pří
mo doporučeno výrobcem.
• VAROVÁNÍ- Chladivo a plnicí plyn pro výrobu izolace
jsou hořlavé.
Likvidaci tohoto spotřebič proveďte výhradně v oficiálním
sběrném dvoře. Nevystavujte působení ohně.
Chladivo
V chladicím okruhu tohoto spotřebiče se používá chladivo
izobuten (R600a), což je zemní plyn s vysokou úrovní kom
patibility s životním prostředním, který je nicméně hořlavý.
Během přepravy a instalace tohoto spotřebiče zajistěte,
aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
Chladivo (R600a) je hořlavé.
Upozornění: nebezpečí požáru
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:
- Nepoužívejte otevřený oheň a prostředky pro zapalová
ní.
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pojte k chladničce z bezpečnostních důvodů střídavý
automatický regulátor napětí s výkonem minimálně
350 W. Chladnička musí být zapojena do samostatné zá
suvky, nikoli do zásuvky společné s jinými elektrickými
spotřebiči. Její zástrčka musí pasovat do uzemněné zá
suvky.

Každodenní používání

• Neskladujte v tomto spotřebiči hořlavé plyny nebo tekutiny.
• Jinak hrozí nebezpečí výbuchu.
• Nepoužívejte v tomto spotřebiči žádná elektrická zařízení (např.
elektrická zařízení na výrobu zmrzliny, mixéry apod.).
• Při odpojování ze zásuvky vytahujte ze síťové zásuvky vždy zástrčku;
nikdy netahejte za kabel.
• Nepokládejte do blízkosti plastových částí tohoto spotřebiče horké
předměty.
• Předem zabalené zmr azené potr aviny skladujte podle pokynů výrobců
těchto zmrazených potravin.
• Je nutno striktně dodržovat doporučení pro skladování od výrobců
spotřebičů. Viz příslušné pokyny pro skladování.
• Do mrazicího prostoru neukládejte nápoje sycené oxidem uhličitým
nebo šumivé nápoje, pr otože vytvářejí tlak na nádobu, která může
vybuchnout a způsobit následné poškození tohoto spotřebiče.
• Zmrazené potraviny mohou v případě konzumace hned po vyjmutí z
prostoru mrazničky způsobit popálení mrazem.
• Nestavte tento spotřebič na přímé sluneční světlo.
• Udržujte hořící svíčky, lampy a další předměty s otevřeným ohněm
mimo dosah spotřebiče, aby nedošlo k požáru spotřebiče. Zmrazené
potraviny mohou v případě konzumace hned po vyjmutí z prostoru
mrazničky způsobit popálení mrazem.
• Nestavte tento spotřebič na přímé sluneční světlo.
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• Udržujte hořící svíčky, lampy a další předměty s otevřeným ohněm
mimo dosah spotřebiče, aby nedošlo k požáru spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen pro skladování potravin nebo nápojů v
běžné domácnosti, jak je uvedeno v této příručce.
• Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování dbejte zvýšené
opatrnosti.
• Pokud jsou vaše ruce mokré nebo vlhké, nevytahujte potraviny z
prostoru mrazničky a ani se jich nedotýkejte, jinak byste si mohli
poškodit pokožku nebo se popálit mrazem.
• Na základnu, zásuvky, dvířka apod. nikdy nestoupejte a nepoužívejte
je jako podpěry.
• Zmrazené potraviny nesmí být pro rozmrazení znovu zrnrazovány.
• Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu přímo z mrazničky,
jinak si můžete popálit ústa a rty mrazem. Aby nedošlo k pádu
položek a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte přihrádky
ve dveřích a nepokládejte příliš mnoho potravin do zásuvek pro
ovoce a zeleninu.
• Dlouhodobé otevírání dveří může způsobit výrazný nárůst teploty v
prostoru spotřebiče.
• Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami
a přístupné odvodňovací systémy.
• Nádoby na vodu vyčistěte, pokud nebyly používány po dobu 48
hodin; propláchněte vodu pokud není voda odebrána pro přívod
vody dnů.
• Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce,
aby nedocházelo ke kontaktu s jinými potravinami nebo na ně
nekapalo.
• Dvouhvězdičkové prostory pro zmrazené potraviny (jsou-li uvedeny
v jsou vhodné pro skladování předmražených potravin, skladování
nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
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• Jedno, dvou a tříhvězdičkové prostory nejsou vhodné pro mražení
čerstvých potravin.
• Pokud se chladicí spotřebič zanechává prázdný po dlouhou dobu,
vypnout ho, odmrazit, vyčistit, vysušit a nechat dvířka otevřená, aby
se zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Údržba a čištění

• Před ú držbou vypněte spotřebič a odpojte síťovou zá
strčku ze síťové zásuvky.
• Pro čištění tohoto spotřebiče nepoužívejte kovové před
měty, parní čističe, éterické oleje, organická rozpouště
dla nebo čisticí prostředky s brusným účinkem.
• Pro odstranění námrazy z tohoto spotřebiče nepoužívej
te ostré předměty. Používejte plastovou škrabku.
Důležité upozornění pro instalaci!
Při připojování ke zdroji elektrické energie postupujte striktně podle pokynů v této příručce.
Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je spotřebič poškozen, nepřipojujte jej.
Případné škody ihned oznamte svému prodejci. V takovém případě nevyhazujte obalové materiály.
Před připojením spotřebiče doporučujeme počkat nejméně čtyři hodiny, aby mohl olej stéct zpět do
kompresoru.
Kolem spotřebiče je nutno zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu, jinak může dojít k přehřátí. Aby bylo
zajištěno dostatečné odvětrávání, postupujte podle pokynů pro instalaci.
Tam, kde je to možné, by měla být zadní část tohoto spotřebiče v dostatečné vzdálenosti od stěny, aby
nedošlo k dotyku nebo zachycení horkých dílů (kompresor, kondenzátor) a nehrozilo nebezpečí požáru.
Postupujte podle pokynů pro instalaci.
Tento spotřebič nesmí být stavěn do blízkosti radiátorů nebo sporáků.
Po instalaci spotřebiče musí síťová zástrčka zůstat dostupná.

Opravy
Jakékoli elektrikářské práce vyžadované pro opravu tohoto spotřebiče musí být provedeny kvalifikovaným
elektrikářem nebo jinou kompetentní osobou.
Tento produkt musí být opraven autorizovaným servisním střediskem a musí být použity pouze originální
náhradní díly.
1

> Pokud spotřebič obsahuje beznámrazovou technologii Frost Free.
> Pokud spotřebič obsahuje prostor mrazničky.

2
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Umístěte různé potraviny do různých přihrádek podle níže uvedené tabulky
Část v lednici

Typ potraviny

Dveře nebo balkony
chladničky

•
Potraviny s přírodními konzervačními látkami ,
např. džemy , džusy, šťávy , nápoje , koření .
•
Neskladujte zkažené potraviny .

Šuplíková zásuvka
na zeleninu
(zásuvka na salát)

•
Ovoce , bylinky a zelenina by měly být umístěny
odděleně do zásuvky Crisper na zeleninu .
•
Neskladujte banány , cibuli , brambory , česnek
v lednici.

Police lednice - dno
Chladič (box / zásuvka)
Police lednice - prostřední
Police lednice - horní

Syrové maso, drůbež, ryby (zkrácená doba skladování)
Mléčné výrobky, vejce
Potraviny, které nepotřebují vaření , jako
jsou hotová jídla, maso , zbytky .
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ČÁST 4: PRVNÍ POUŽITÍ A INSTALACE
Čištění před použitím
Před prvním použitím tohoto spotřebiče umyjte interiér a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou
s neutrálním mýdlem, aby byl odstraněn typický zápach nového produktu; pak vše důkladně vysušte.

Umístění instalace

VAROVÁNÍ!
Před instalací si pozorně přečtěte tyto pokyny pro vaši
bezpečnost a správné používání tohoto spotřebiče.
Umístěte spotřebič mimo dosah zdrojů tepla, jako například kamen, radiátorů, přímého slunečního světla
apod.
Maximální výkon a bezpečnost jsou zaručeny při zachování správné vnitřní teploty pro příslušnou třídu
jednotky uvedenou na typovém štítku.
Tento spotřebič funguje dobře v rozmezí tříd N až T. Pokud je tento spotřebič ponechán delší dobu při
teplotách okolí mimo uvedený rozsah, nemusí fungovat správně.
Klimatická třída
SN
N
ST
T

Teplota okolí
+10 °C až +32 °C
+16 °Caž+32 °C
+18 °Caž+38 °C
+16 °Caž+43 °C

Důležité! Správné odvětrávání kolem chladničky je nezbytné pro zajištění rozptylu tepla a vysoké účinnosti
a nízké spotřeby energie. Kolem chladničky by měl být dostatek volného místa. Doporučujeme ponechat mezi
zadní stěnou chladničky a zdí minimálně 50�70
- mm volného místa, po obou stranách minimálně 100 mm volného
místa, nad horní částí minimálně 100 mm volného místa a volný prostor vpředu, aby bylo možno dvířka otevřít
pod úhlem 160 °.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elek
trické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správ
né likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky míst
nímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu po
můžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého pro
dejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

CE

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.

VAROVÁNÍ! Během používání, servisu a likvidace věnujte pozornost
symbolu podobnému na levé straně, který je umístěn na zadní straně
spotřebiče (zadní panel nebo kompresor) a se žlutou nebo oranžovou
barvou.
Je to riziko požárního varovného symbolu. Jsou zde hořlavé materiály
potrubí a kompresor. buďte daleko od ohně. Buďte prosím daleko od zdroje
ohně během používání, obsluhy spotřebiče a likvidace.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme
si právo na jejich změnu.
Čeština je původní verze.
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s. Praha 1 O, Černokostelecká 2111, CZ-10000; CZECH REPUBUC
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Manufacturer/lmporter:
Fast ČR, a.s.
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC

®

PHILCO

�

is a registered trademark used under license from
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