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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.
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CZĘŚĆ 1: UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 

Ostrzeżenia ogólne  

 OSTRZEŻENIE: Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia lub w 

zabudowie.  

 OSTRZEŻENIE: Nie należy stosować żadnych narzędzi mechanicznych ani środków w celu 

przyspieszenia procesu rozmrażania innych niż zalecane przez producenta.  

 OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania 

żywności poza zalecanymi przez producenta.  

 OSTRZEŻENIE: Należy uważać, aby nie uszkodzić układu czynnika chłodniczego.  

 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstałego na skutek niestabilności urządzenia, 

należy je naprawiać zgodnie z instrukcją.  

 OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, należy unikać uwięzienia lub uszkodzenia przewodu.  

 OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać rozgałęziaczy ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.  

• Jeżeli w urządzeniu jest zastosowany środek R600a jako czynnik chłodniczy, na etykiecie chłodnicy 

znajduje się odpowiednia informacja — należy zachować ostrożność podczas transportu i montażu, 

aby zapobiec zniszczeniu części chłodnicy. Środek R600a jest przyjaznym środowisku, naturalnym 

gazem, jednak jest on wybuchowy. W przypadku wycieku gazu spowodowanego uszkodzeniem 

elementów chłodnicy należy odsunąć chłodziarkę od źródeł ognia lub ciepła i przez kilka minut 

wywietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.  

• Podczas przenoszenia i ustawiania chłodziarki należy uważać, aby nie uszkodzić układu gazowego 

chłodnicy.  

• W urządzeniu nie należy przechowywać materiałów, takich jak aerozole z substancjami 

łatwopalnymi.  

• Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz w miejscach takich jak: 

- pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;  

- gospodarstwa agroturystyczne oraz hotele, motele i inne obiekty noclegowe (do użytku dla 

klientów);  

- obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem;  

- obiekty gastronomiczne i niezajmujące się handlem detalicznym.  
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• Jeśli gniazdo elektryczne nie pasuje do wtyczki chłodziarki, musi ona zostać wymieniona przez 

producenta, pracownika serwisu lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia 

niebezpieczeństwa.  

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające 

odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo 

udzieliła odpowiedniego instruktażu z zakresu obsługi urządzenia. Należy uważać, aby dzieci nie 

bawiły się urządzeniem.  

• Specjalna wtyczka z uziemieniem została połączona z przewodem zasilającym chłodziarki. Tę 

wtyczkę należy stosować ze specjalnie uziemionym gniazdem 16 A lub 10 A w zależności od kraju, w 

którym produkt będzie sprzedawany. Jeśli w domu użytkownika nie ma takiego gniazda, należy zlecić 

jego montaż autoryzowanemu elektrykowi.  

• Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach 

ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające odpowiedniego 

doświadczenia i wiedzy, pod nadzorem innych osób oraz po instruktażu dotyczącym bezpiecznego 

użytkowania, pod warunkiem, że rozumieją niebezpieczeństwa wynikające z nieprawidłowego 

użytkowania. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie 

powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.  

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, 

pracownika serwisu, lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.  

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wysokościach przekraczających 2000 m.n.p.m 

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i służy wyłącznie do chłodzenia i 

przechowywania żywności. Urządzenie to nie jest przeznaczone do komercyjnego lub publicznego 

użytku i (lub) do przechowywania substancji innych niż żywność. Nasza firma nie ponosi 

odpowiedzialności za straty , które mogą wystąpić w wypadku nieprzestrzegania tych zaleceń. 

 

 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa  
• Nie należy używać wielu gniazd elektrycznych ani przedłużaczy.  

• Nie należy podłączać zniszczonych, pękniętych lub starych wtyczek.  

• Nie należy ciągnąć, zginać ani niszczyć przewodu.  

• Nie używać adaptera wtyczki.  

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy  dopuszczać, aby dzieci 

bawiły się urządzeniem ani zawieszały się na drzwiach chłodziarki.  

• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy wkładać ani wyciągać 

wtyczki z gniazda elektrycznego mokrą dłonią!  

• Dla własnego bezpieczeństwa w urządzeniu nie należy umieszczać materiałów 

wybuchowych ani łatwopalnych.  
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Pielęgnacja i czyszczenie 
Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

Nie czyść urządzenia metalowymi przedmiotami. 

Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Użyj skrobaka z tworzywa 

sztucznego. 

Regularnie sprawdzaj odpływ w zamrażarce skrzyniowej pod kątem rozmrożonej wody. W razie 

potrzeby wyczyść odpływ. 

 

Informacje dotyczące instalacji  
Przed rozpakowaniem i ustawieniem zamrażarki należy poświęcić trochę czasu na zaznajomienie się z 

poniższymi wskazówkami.  

• Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie ma na nim uszkodzeń. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest 

uszkodzone. 

Natychmiast zgłoś ewentualne szkody w miejscu, w którym je kupiłeś. W takim przypadku zachowaj 

opakowanie. Wskazane 

odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia, aby olej mógł spłynąć z 

powrotem do sprężarki.  

• Wokół urządzenia powinna znajdować się odpowiednia cyrkulacja powietrza, w przeciwnym razie 

prowadzi to do przegrzania. Aby osiągnąć wystarczająca wentylacja postępować zgodnie z 

instrukcjami dotyczącymi instalacji. 

• Tam, gdzie to możliwe, elementy dystansowe produktu powinny opierać się o ścianę, aby uniknąć 

dotykania lub łapania ciepła części (sprężarka, skraplacz), aby zapobiec możliwemu poparzeniu 

• Tam, gdzie to możliwe, elementy dystansowe produktu powinny opierać się o ścianę, aby uniknąć 

dotykania lub łapania ciepła części (sprężarka, skraplacz), aby zapobiec możliwemu poparzeniu 

Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu grzejników lub kuchenek. Upewnij się, że wtyczka jest 

dostępna po instalacji urządzenia. 

 

SERWIS 
Wszelkie prace elektryczne wymagane do przeprowadzenia konserwacji urządzenia powinny być 

wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub kompetentną osoba. Ten produkt musi być 

serwisowany przez autoryzowane centrum serwisowe i wyłącznie oryginalne części zamienne muszą 

być użyte. 
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Oszczędzanie energii 
Nie wkładaj gorących potraw do urządzenia; 

Nie pakuj żywności blisko siebie, ponieważ uniemożliwia to przepływ powietrza; 

Jeśli wyłączy się prąd, nie otwieraj drzwi; 

Nie otwieraj często drzwi; 

Nie trzymaj otwartych drzwi przez zbyt długi czas; 

Nie ustawiaj termostatu na przekraczanie niskich temperatur; 

Niektóre akcesoria, takie jak szuflady, można usunąć, aby uzyskać większą pojemność i niższe zużycie 

energii  

 

Utylizacja urządzenia 
1. Odłącz wtyczkę z gniazdka sieciowego. 

2. Odetnij kabel sieciowy i wyrzuć go. 

 

 

 

CZĘŚĆ 2: PRZEGLĄD 
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1. Regulator temperatury 

2. Drzwi 

3. Górna szuflada 

4. Środkowa szuflada 

5. Tacka do lodu 

6. Dolna szuflada  

7. Regulowane nóżki 

8. Uchwyt drzwi (w niektórych modelach) 

 

UWAGA: Powyższe zdjęcie służy wyłącznie jako odniesienie. 

 
 
 

CZĘŚĆ 3: PANEL STEROWANIA 
 
 

Uruchomienie i regulacja temperatury 
Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka z ochronnym stykiem uziemiającym. Pokrętło 
wyboru temperatury znajduje się w górnej części komory zamrażarki. 
 

Regulator termostatu 
Regulator termostatu umieszczony w panelu sterowania reguluje temperaturę w komorze 
zamrażarki. 
 
 
 

 
 
 
Na temperaturę będą miały wpływ: 
Temperatura pokojowa; 
Jak często drzwi są otwierane; 
Ile jedzenia jest przechowywane; 
Pozycja urządzenia. 
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Ważne! Zwykle zalecamy wybranie ustawienia „Mid”. Jeśli chcesz, aby temperatura była wyższa lub 
niższa, ustaw odpowiednio wyższą lub niższą temperaturę. Obrócenie pokrętła do niższego 
ustawienia może prowadzić do większego zużycia energii. 
Ważne! Wysokie temperatury otoczenia (np. w gorące letnie dni) i zimniejsze ustawienie regulatora 
temperatury (pozycja „colder”) mogą powodować ciągłą pracę sprężarki! 
Powód: Gdy temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka musi pracować ciągle, aby utrzymać niską 
temperaturę w urządzeniu. 
 
 

CZĘŚĆ 4: PIERWSZE UŻYCIE I INSTALACJA 
 

Czyszczenie wnętrza 

 

Przed pierwszym użyciem urządzenia umyj wnętrze i wszystkie akcesoria wewnętrzne letnią wodą i 

neutralnym mydłem, aby usunąć typowy zapach zupełnie nowego produktu, a następnie dokładnie 

wysusz. 

 

Lokalizacja 

 

• Urządzenie powinno być zainstalowane z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, kotły, 

bezpośrednie światło słoneczne itp. 

• Maksymalne osiągi i bezpieczeństwo są gwarantowane przez utrzymanie właściwej temperatury 

wewnętrznej dla danej klasy urządzenia, jak podano na tabliczce znamionowej. 

• To urządzenie działa dobrze od N do T. 

Urządzenie może nie działać poprawnie, jeśli będzie pozostawione przez dłuższy czas w temperaturze 

powyżej lub poniżej wskazanego zakresu. 

Klasa klimatyczna Temperatura otoczenia 

SN +10°C do +32°C 

N +16°C do +32°C 

ST +16°C do +38°C 

T +16°C do +43°C 

 

Ważne! Konieczna jest dobra wentylacja wokół zamrażarki, aby umożliwić rozpraszanie ciepła. 

Wskazane jest, aby 75 mm dzieliło tylną część zamrażarki od ściany, co najmniej 100 mm wolnej 

przestrzeni z dwóch stron, ponad 100 mm od góry i wolna przestrzeń z przodu, aby umożliwić 

otwarcie drzwi o 160 °. 
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• Urządzenia nie mogą być narażone na deszcz. Wystarczające powietrze musi przepływać w tylnej 

części urządzenia, ponieważ słaba cyrkulacja powietrza może mieć wpływ na wydajność. 

 

OSTRZEŻENIE! 

Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania; dlatego wtyczka musi być łatwo 

dostępna po instalacji. 

 

Poziomowanie 

• Urządzenie powinno być wypoziomowane, aby wyeliminować wibracje. Aby urządzenie było 

wypoziomowane, powinno być ustawione pionowo, a oba regulatory powinny mieć stabilny kontakt 

z podłogą. 

 

Połączenie elektryczne 
Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej 

odpowiadają Twojemu domowemu źródłu zasilania. Urządzenie musi być uziemione. W tym celu 

wtyczka kabla zasilającego jest wyposażona w styk. Jeśli domowe gniazdo zasilania nie jest 

uziemione, podłącz urządzenie do osobnego uziemienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

konsultując się z wykwalifikowanym elektrykiem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 

nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. To urządzenie jest zgodne z dyrektywami UE. 

 

CZĘŚĆ 5: PROCEDURA ZMIANY KIERUNKU OTWARCIA DRZWI 
 

 

Stronę, w którą drzwi się otwierają, można zmienić z prawej strony (jak jest początkowo) na lewą 

stronę, jeśli pozwala na to miejsce instalacji.  

 

1. postaw zamrażarkę, wykręć dwie śruby z tyłu górnej pokrywy, a następnie unieś górną 

pokrywę i umieść ją na wyściełanej powierzchni, aby zapobiec zarysowaniu. 
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2. Wykręć cztery śruby zgodnie ze schematem. Unieś górny rdzeń zawiasu, a następnie umieść 

go w bezpiecznym miejscu. 

 

3. Unieś drzwi i połóż je na wyściełanej powierzchni, aby zapobiec zarysowaniu. Zdejmij obie 

regulowane nóżki i zdejmij dolny wspornik zawiasu, odkręcając śruby. Następnie przenieś je 

na drugą stronę. 

UWAGA: 

Przed obróceniem pręt zawiasu należy przenieść z otworu 1 do otworu 2. 

 

4. Ustaw drzwi w nowym miejscu, upewniając się, że kołek wchodzi w tuleję w dolnej części 

ramy. Załóż pokrywę, dopasowując górny rdzeń zawiasu do otworu górnych drzwi, 

zabezpieczając go 2 śrubami. Wymień kolejne 2 śruby na drugą stronę. 
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5. Umieść górną pokrywę w zamrażarce. Dokręć 2 śruby z tyłu górnej pokrywy. 

 

OSTRZEŻENIE! 
Podczas zmiany strony, po której drzwi się otwierają, urządzenia nie wolno podłączać do sieci. 
Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

 

 

CZĘŚĆ 6: INSTALOWANIE UCHWYTU DRZWI 
 

Jeśli uchwyt drzwi jest dostarczany osobno z urządzeniem w plastikowej torbie, możesz zainstalować 

ją w następujący sposób. 

1. Wykręć śrubę na drzwiach. Zachowaj lub zainstaluj pokrywy śrub po stronie, która ma 

zawias. 
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2. Dopasuj otwór uchwytu do drzwi, a następnie przykręć śrubę, którą wykręciłeś z drzwi, 

aby mocno przymocować uchwyt do drzwi. 

 

 

 

CZĘŚĆ 7: POMOCNE WSKAZÓWKI 
 

 

Hałasy podczas pracy 

Kliknięcia - za każdym razem, gdy kompresor włącza się lub wyłącza, słychać kliknięcie. 

Buczenie - zaraz po uruchomieniu sprężarki słychać brzęczenie. 

Bulgotanie - Gdy czynnik chłodniczy przepływa do cienkich rurek, można usłyszeć bulgotanie lub 

pluskanie. 

Rozpryskiwanie - nawet po wyłączeniu sprężarki hałas ten słychać przez krótki czas. 

 

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii 

• Skróć czas otwarcia urządzenia do minimum. 

• Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne. 

• Upewnij się, że boczne płyty i tylna płyta urządzenia znajdują się w pewnej odległości od ściany, i 

postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji. 

• Jeśli schemat pokazuje prawidłową kombinację szuflad, pojemnika na żywność i półek, nie zmieniaj 

kombinacji, ponieważ wpłynęłoby to na zużycie energii. 

 

Wskazówki dotyczące zamrażania 

Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać proces zamrażania, oto kilka ważnych wskazówek: 

- maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin. jest pokazany na tabliczce 

znamionowej; 
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- proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym okresie nie należy dodawać żadnej żywności do 

zamrożenia; 

- zamrażać tylko najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczyszczone artykuły spożywcze; 

- przygotowywać jedzenie w małych porcjach, aby umożliwić szybkie i całkowite zamrożenie i jeśli to 

możliwe rozmrażać tylko wymaganą ilość; 

- owinąć żywność folią aluminiową lub polietylenem i upewnić się, że opakowania są szczelne; 

- nie pozwól, aby świeża, niezamrożona żywność dotykała już zamrożonej żywności, unikając w ten 

sposób wzrostu temperatury 

- chude produkty spożywcze przechowują się lepiej i dłużej niż tłuste; sól skraca czas przechowywania 

żywności; 

- wskazane jest umieszczenie daty zamrożenia na każdym opakowaniu 

 

Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywności 

Aby uzyskać najlepszą wydajność tego urządzenia, należy: 

- upewnić się, że mrożone artykuły spożywcze były odpowiednio przechowywane przez sprzedawcę; 

- upewnij się, że zamrożone artykuły spożywcze są przenoszone ze sklepu spożywczego do zamrażarki 

w możliwie najkrótszym czasie; 

- nie należy często otwierać drzwi ani pozostawiać ich otwartych dłużej niż to absolutnie konieczne. 

- Po rozmrożeniu żywność szybko się psuje i nie można jej ponownie zamrozić. 

- Nie przekraczać okresu przechowywania wskazanego przez producenta żywności. 

 

CZYSZCZENIE  
Ze względów higienicznych wnętrze urządzenia, w tym akcesoria wewnętrzne, należy regularnie 

czyścić. 

UWAGA! 

Podczas czyszczenia urządzenie może nie być podłączone do sieci. Niebezpieczeństwo porażenia 

prądem! Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka lub wyłącz bezpiecznik. 

Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą odkurzacza parowego. Wilgoć może się gromadzić w 

elementach elektrycznych, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Gorące opary mogą prowadzić do 

uszkodzenia plastikowych części. Urządzenie musi być suche przed ponownym uruchomieniem. 

 

WAŻNE! 
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Oleje eteryczne i rozpuszczalniki organiczne mogą niszczyć części plastikowe, np. sok z cytryny, kwas 

masłowy, środek czyszczący zawierający kwas octowy. 

 

- Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących 

- Wyjmij jedzenie z zamrażarki. Przechowuj je w chłodnym miejscu, dobrze przykryte. 

- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego lub wyłącz bezpiecznik. 

- Wyczyść urządzenie i akcesoria wewnętrzne za pomocą szmatki i letniej wody. Po oczyszczeniu 

przetrzyj świeżą wodą i wytrzyj do sucha. 

- Gromadzenie się pyłu na skraplaczu zwiększa zużycie energii. Z tego powodu raz w roku należy 

ostrożnie czyścić skraplacz z tyłu urządzenia miękką szczotką lub odkurzaczem. 1) 

- Po wyschnięciu wszystkiego urządzenie należy ponownie uruchomić. 

1) Jeśli skraplacz znajduje się z tyłu urządzenia. 

 

ROZMRAŻANIE 

• Odszranianie w komorze zamrażarki odbywa się ręcznie. Przed rozmrożeniem wyjmij jedzenie. 

• Opróżnij tacę z lodem i szuflady lub tymczasowo włóż je do komory na świeże jedzenie. 

• pozostaw drzwi lodówki otwarte, dopóki lód i szron nie rozpuszczą się dokładnie i nie zgromadzą się 

na dnie komory zamrażarki. Wytrzyj wodę miękką ściereczką. 

• Aby przyspieszyć proces rozmrażania, możesz włożyć miskę ciepłej wody (około 50 ° C) do komory 

zamrażarki i zeskrobać lód i szron szpachelką do rozmrażania. Po wykonaniu tej czynności należy 

ustawić pokrętło regulatora temperatury w pierwotnej pozycji. 

• Nie jest zalecane bezpośrednie ogrzewanie komory zamrażarki gorącą wodą lub suszarką do 

włosów podczas rozmrażania, aby uniknąć deformacji wewnętrznej obudowy. 

• Nie zaleca się również zeskrobywania lodu i szronu lub oddzielania żywności od pojemników za 

pomocą ostrych narzędzi, aby nie uszkodzić wewnętrznej obudowy lub powierzchni parownika. 
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Rozwiązywanie problemów 
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Urządzenie nie działa Wtyczka sieciowa nie jest podłączona 
lub jest poluzowana 

Włóż wtyczkę sieciową. 

Bezpiecznik przepalił się lub jest 
uszkodzony 

Sprawdź bezpiecznik, w razie potrzeby 
wymień. 

Gniazdo jest uszkodzone Awarie sieci powinny być naprawiane 
przez elektryka. 

Urządzenie zbyt mocno 
mrozi 

Temperatura jest za niska lub 
urządzenie pracuje w trybie MAX 

Tymczasowo obróć regulator 
temperatury na wyższą 
temperaturę. 

Jedzenie nie jest 
wystarczająco 
zamrożone. 

Temperatura nie jest odpowiednio 
wyregulowana. 

Please lookintheinitialTemperature 
Settingsection. 

Drzwi były otwarte przez dłuższy czas. Open the door only as long as 
necessary. 

Była duża ilość ciepłego jedzenia 
umieszczone w urządzeniu w ciągu 
ostatnich 24 godzin. 

Tymczasowo przełącz regulację 
temperatury na niższą. 

Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła 
ciepła. 

Proszę zajrzeć do sekcji lokalizacji 
instalacji. 

Silne gromadzenie się 
szronu na uszczelce 
drzwi. 

Uszczelka drzwi nie jest szczelna.  
Ostrożnie rozgrzej nieszczelne części 
uszczelki drzwi suszarką do włosów (na 
chłodnym ustawieniu). Jednocześnie 
ręcznie uformuj rozgrzaną uszczelkę 
drzwi, aby prawidłowo się osadziła. 

Niezwykłe dźwięki   

Urządzenie dotyka ściany lub innych 
przedmiotów. 

Lekko przesunąć urządzenie. 

Komponent, np. rura z tyłu urządzenia 
dotyka innej części urządzenia lub 
ściany. 

W razie potrzeby ostrożnie 
wygnij element na bok. 

 

Jeśli usterka pojawi się ponownie, skontaktuj się z centrum serwisowym. 

 

CZĘŚĆ 8: KARTA INFORMACYJNA 
 

Philco brand:   

Brand Philco 

Model  PTF 823 

Rodzaj urządzenia 3)  8 

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

Zużycie energii elektrycznej przez 365 dni 1) kWh 94 

Całkowita dostępna objętość: l 82 

w tym: objętość lodówki  l - 

w tym: objętość zamrażarki  l  

Znak gwiazdki dla obszaru zamrażarki (*)*** 

Frost free  
Przestrzeń do mrożenia 

Czas przechowywania po wyłączeniu (czas wzrostu temperatury) [godz.] 24 

Zdolność zamrażania kg / 24h 10 

Klasa klimatyczna 2) N,ST,T  

Napięcie 220-240v/50Hz 

Poziom hałasu 4) dB (re 1pW)  40 

Wbudowane urządzenie Nie 
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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 

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

8 = pionowa zamrażarka 

4) Poziom hałasu zgodnie z europejską normą EN 60704. 
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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. 

 

mailto:serwis@fastpoland.pl

