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REFRIGERATOR
USER’S MANUAL 



Dear customer,
thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read 
all the instructions in this user’s manual.
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PART 1: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
ACKNOWLEDGMENT
Thank you for purchasing our product. We hope you enjoy using the many features and benefi  ts it provides. 
Before using this product please study this entire Instruction Manual carefully. Keep this manual in a safe place 
for future reference. Ensure that other people using the product are familiar with these instructions as well.

General
•  This appliance is intended to be used in household.
•   This type of refrigerator is widely used in places 

such as hotels, offi  ces, student dormitories 
and houses. It is mostly suitable for refrigerating 
and preserving foods such as fruits and 
beverage. It enjoys the advantages of small size, 
Lightweight, Low electric consumption and easy 
use. 
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PART 2: INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1.  Do not tilt the refrigerator for more than 45°
form upright during moving it. And do not apply
force on any part such as condenser and door to
prevent the refrigerator from deforming, or else
it will infl uence its performance.

2.  Let the refrigerator have enough space to work well.
3.  Don’t install it in high temperature of humidity

place so as to avoid being damaged, dampened
and rusted.

PART 3: CAUTIONS FOR SAFETY

1.  Before the refrigerator is plugged in chech in
the electric voltage to be used fi t is the same as
the rated voltage. The power plug should have
its independent socket, adapter may cause the
socket overheat.

2.  Don’t store infl ammable materials such as ether,
benzine, LP gas and glue etc in the refrigerator.

3.  Don’t splash water on the refrigerator, it may
arouse malfunction or electric shock.

4.  When gas leaks from its container. Don’t pull the
plug out or in. it may arose sparks and fi re calamities.



EN - 4

 08/2016Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

5.  This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety.

6.  Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.

7.  If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly
qualifi ed persons in order to avoid a hazard.

8.  Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.

9.  Do not use mechanical devices or other means
to accelerate the defrosting process, other than
those recommended by the manufacturer.

10.  Do not damage the refrigerant circuit.
11.  Do not use electrical appliances inside the food

storage compartments of the appliance, unless
they are of the type recommended by the
manufacturer.
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12.  Do not store explosive substances such as
aerosol cans with a fl ammable propellant in this
appliance.

PART 4: INSTRUCTIONS FOR USE
1.  When operating the refrigerator for the fi rst time, run it without loading any food until it autos tops at the 

desired temperature. Usually it takes 2 or 3hours,then set the thermostatic dial at the setting desired and 
put foods in the refrigerator.

2. The temperature of the refrigerator can be adjusted by turning the thermostatic dial. A medium setting of 
the thermostatic dial is the most suitable for general operation. 

3. Defrost the freezing compartment whenever the layer of frost on the surface of the evaporator reaches 3 or 
4 mm. When defrosting remove all food and set the thermostat at “OFF” position. Put the drip tray under
the evaporator to collect melted water. After the frost has melted, discard the melted water and dry up the 
interior of refrigerator. The refrigerator can then be restarted by turning its thermostat to the desired setting.

PART 5 : DESCRIPTION OF PRODUCT

1 2 3

4

5

1. Storage shelves
2. Chill compartment
3. Temperature regulator
4. Variable storage box
5. Bottle holder
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PART 6: CAUTIONS FOR USE
1. The more foods tuff  put in or the more and the longer for once the door is opened, the more it needs

electric consumption, which even leads malfunction.
2. Better not to place the objects which are too heavy ,pointed or corrosion on table board.
3. Re-plugging in the power plug at the interval of over ten minutes.
4. Don’t store bottled drink in the freezer, so as to prevent from being broken and damaging the refrigerator.
5. Open the door as less as possible during power-cut.
6. When defrosting, never use any sharp or metallic objects to remove the frost on the surface of the

evaporator as it will damage the evaporator.
7. Don’t touch foods and containers in the freezing compartment with your wet hands so as to prevent from 

being frostbitten.

PART 7: MAINTENANCE
1. While cleaning the refrigerator. pull out the electric power plug, rub carefully with a piece of cloth soaked 

with natural cleanser then wipe with clean water. The abrasive cleaning power, alkali cleansers, chemical 
cloth, thinner, alcohol, acid petroleum product and hot water are not suitable for cleaning the refrigerator, 
they may damage the painting cover and plastics.

2. The door gasket is dirty and fogged easily, so clean it frequently.
3. If the refrigerator is out of use for a  long time, please pull out the plug, clean and dry the freezing

compartment then close the door tightly.

PART 8: THE FOLLOWING CASES ARE NOT MALFUNCTION
1. A fl owing water sound:

Flowing water sound will be heard under normal operation.
2. Outside condensation:

Outside condensation is normal in high humidity condition. You may just wipe it up yourself.
3. It takes some times for the temperature of the freezer and refrigerator compartments to become cold

after the refrigerator starts to operate: If the temperature of the two compartments is higher while the
refrigerator is operating, it takes some times for the temperature of the two compartments to become
cold. If the environmental temperature is higher, it takes a  long time to make the compartments to
become cold.

4. The surface of the compressor becomes hot:
The surface of the compressor may become hot under normal operation. Don’t touch it with hands.
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PART 9: METHODS OF INSPECTING MALFUNCTION
If any case of malfunction happens, please inspect and dispel it according to the methods shown in the 
following table.

Case Inspection

Not refrigerating

Is there no electric current?
Is the voltage normal or not?
Has the socket fused?
Has the plug been put in eff ectively?

Not effi  cient

Is the thermostatic dial set to the correct position?
Is there any suitable clearance surrounding the refrigerator?
Has the door been opened too frequently or too long?
Is the refrigerator exposed to sunlight directly or placed near some heating 
devices.
Are there too much food inside?
Or are too hot?

Food frozen in the 
refrigerator

Compartment

Is the thermostatic dial set to the correct position?
Have the foods stuff  been put too crowded?

Noises Is the refrigerator installed fi rmly?
Has the refrigerator been struck by some other objects?

Compressor
Cannot stop

automatically

Are the foods stored too much at one setting?
Are the doors opened too frequently or too long?

If the above methods are not yet eff ective, please contact with the maintenance service department for help 
without any delay.
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DANGER or WARNING:
1. Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

–  Take off  doors.
–  Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

2. Do not use extension cords.

FOR HOUSEHOLD REFRIGERATING APPLIANCES 
Try not to open the door too often, especially when the weather is wet and hot. Once you open the door, 
mind to close it as soon as possible. 

Every now and then check if the appliance is suffi  ciently ventilated (adequate air circulation behind the 
appliance).

For household refrigerating appliances, in normal temperature conditions, please arrange the 
thermostat at the middle setting.

Before loading the appliance with packages of fresh foods, make sure they are cooled to ambient 
temperature.

Ice and frost layer increase energy consumption, so do clean the appliance as soon as the layer is 3–5 mm 
thick.

If it is the outer condenser, the rear wall should be always clean free of dust or any impurities.

Always consider instructions stated in sections, otherwise the energy consumption is substantially 
higher.
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PART 10: INFORMATION SHEET

INFORMATION SHEET: Philco

Brand Philco:  

Model identifi cation PSB 452

Type of appliance 3) 1

Energy effi  ciency class (A... low electricity consumption to G high 
electricity consumption) A++

Electricity consumption per 365 days 1) kWh 84

Total available volume: l 45.5

of which: refrigerator volume of part l 45

of which: freezer volume of part l 0.5

Star mark for the freezer area -

Frost free Space for freezing and 
refrigeration

Storage time after shut-off  (temperature rise time) [hrs.] -

Freezing capacity kg/24h -

Climatic class 2) ST/N

Voltage 220-240v/50Hz

Noise level 4) dB (re 1pW) 42

Dimensions cm (h x w x d) cm  49.2x47.2x45

Weight kg 17

Built-in appliance NO

1) Electricity consumption in kWh / year is based on the results of a normalised test carried out over a period 
of 24 hours. Actual electricity consumption depends on the use and location of the appliance. 

2) SN: ambient temperatures from +10 °C to +32 °C 
 ST: ambient temperatures from +18 °C to +38 °C 
 N: ambient temperatures from +16 °C to +32 °C 
3) 1 = Refrigerator without low temperature areas 
 7 = Refrigerator/freezer with low temperature areas *(***) 
 8 = Upright freezer 
4) Noise level according to European norm EN 60704.
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PART 11: DISPOSAL

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED 
PACKAGING MATERIALS
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product 
shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable 
collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in 
some states of the European Union or other European states you may return your products to 
your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product 
will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on 
the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of 
waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. 
The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fi nes.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from 
your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal 
method from local government departments or from your seller.

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifi cations may occur without prior notice and we reserve the 
right to make these changes.

Czech is the original version.
Manufacturer address: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; CZECH REPUBLIC



PSB 452 

CHLADNIČKA
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 



Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotřebič dobře sloužil, přečtěte si 
prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce.
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ČÁST 1: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Věříme, že budete spokojeni s  množstvím jeho funkcí 
a  předností. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uživatelskou příručku si 
uložte na bezpečném místě pro budoucí použití. Zajistěte, aby se s touto příručkou dobře seznámily také další 
osoby, které budou tento produkt používat.

Úvod
•  Tento spotřebič je určen pro použití

v domácnostech.
 Tento typ chladničky je vhodný zejména pro
chlazení a  uchovávání potravin, např. ovoce
a  nápojů. Je výhodný pro své malé rozměry,
hmotnost, spotřebu energie a snadné používání.

ČÁST 2: POKYNY K INSTALACI

1.  Chladničku nenaklánějte při stěhování více než
45° od svislé polohy. A nevyvíjejte žádnou sílu na
části jako kondenzátor a dveře, aby se chladnička
nedeformovala, protože to může ovlivnit její výkon.

2.  Zajistěte, aby chladnička měla dostatek prostoru
pro řádný provoz.

3.  Neinstalujte ji v místě s vysokou teplotou nebo
vlhkostí, aby se nezničila nebo nepoškodila
vlhkostí a korozí.
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ČÁST 3: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1.  Před připojením k  síti zkontrolujte elektrické 
napětí, zda je shodné s  jmenovitým napětím 
spotřebiče. Zástrčka by měla být připojena do 
samostatné zásuvky, rozdvojka může způsobit 
přehřátí zásuvky.

2.  Neskladujte v chladničce hořlavé materiály jako 
jsou éter, benzín, LPG, lepidla apod.

3.  Nestříkejte na chladničku vodu, může to mít za 
následek závadu nebo úraz elektrickým proudem.

4.  Pokud z  nádoby uniká plyn. Neodpojujte ani 
nepřipojujte zástrčku. Případná jiskra by mohla 
vyvolat požár.

5.   Tento spotřebič nesmějí používat osoby 
s  omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi (včetně dětí), nebo 
osoby s  nedostatkem zkušeností a  znalostí, 
pokud nejsou pod dozorem nebo pokud 
neobdržely pokyny pro používání spotřebiče od 
osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

6.   Děti musí být neustále pod dozorem, aby si 
s tímto spotřebičem nehrály.
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7.  Pokud se poškodí napájecí kabel, musí ho
vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo
podobně kvalifi kovaná osoba, aby se vyloučilo
jakékoli nebezpečí.

8.  Neblokujte větrací otvory v  krytu spotřebiče
nebo, v případě vestavby spotřebiče, v kuchyňské
lince.

9.  Proces odmrazování se nesnažte urychlit žádnými 
mechanickými či jinými pomůckami kromě těch,
které jsou doporučeny výrobcem.

10.  Nesmíte poškodit chladicí okruh.
11.  Uvnitř skladovacích prostor tohoto spotřebiče

nepoužívejte elektrická zařízení, pokud tak není
přímo doporučeno výrobcem.

12.  Uvnitř tohoto spotřebiče neskladujte výbušné
látky, jako například spreje s hořlavým obsahem.

ČÁST 4: POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ
1.  Při prvním uvádění do provozu chladničku nechte běžet, aniž byste do ní uložili nějaké potraviny, dokud 

se automaticky nezastaví na požadované teplotě. Obvykle to trvá 2 nebo 3 hodiny. Pak nastavte ovladač
termostatu do požadované polohy a uložte do chladničky potraviny.

2. Teplotu v  chladničce můžete regulovat pomocí knofl íku termostatu. Pro běžný provoz je nejvhodnější
nastavit termostat do střední polohy. 

3. Odmrazte mrazicí prostor, když vrstva námrazy na povrchu výparníku dosáhne 3 nebo 4 mm. Při
odmrazování vyndejte všechny potraviny a  nastavte termostat do polohy „OFF“ (vypnuto). Položte
odkapávací vaničku pod výparník, aby do ní stékala roztátá voda. Po roztátí námrazy roztátou vodu vylijte 
a  vysušte vnitřek chladničky. Chladničku je možné opět spustit otočením termostatu na požadované
nastavení.
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ČÁST 5: POPIS VÝROBKU

1 2 3

4

5

1. Úložné police
2. Chladicí přihrádka
3. Regulátor teploty
4. Variabilní úložný box
5. Držák na lahve

ČÁST 6: ČEHO SE VYVAROVAT
1. Čím větší množství potravin do chladničky vložíte a čím déle a častěji otevíráte dveře, tím větší je spotřeba 

elektrické energie. Toto dokonce může mít za následek poruchu.
2. Nedávejte na horní desku předměty, které jsou příliš těžké, špičaté nebo způsobují korozi.
3. Mezi opakovaným zapojením zástrčky do zásuvky dodržte prodlevu minimálně deset minut.
4. Neskladujte nápoje v láhvích v mrazicím boxu, aby nepopraskaly a nepoškodily chladničku.
5. Při výpadku dodávky elektřiny otevírejte dveře co nejméně.
6. Při odmrazování nikdy nepoužívejte ostré nebo kovové předměty na odstraňování námrazy z  povrchu

výparníku, poněvadž tím můžete výparník zničit.
7. Na potraviny a nádoby v mrazícím boxu nesahejte mokrýma rukama, aby vám k nim nepřimrzly.
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ČÁST 7: ÚDRŽBA
1. Při čištění chladničky vytáhněte zástrčku napájecího kabelu, vytřete ji pečlivě látkou namočenou

v  přírodním čisticím prostředku a  pak ji otřete čistou vodou. Abrazivní čisticí prášek, alkalické čisticí
prostředky, chemické utěrky, ředidla, alkohol, kyselé produkty z petroleje a horká voda nejsou vhodné pro 
čištění chladničky. Tyto mohou poškodit nátěr a plastové díly.

2. Těsnění dveří se může snadno zašpinit a zanést, proto je pravidelně čistěte.
3. Jestliže chladničku nebudete dlouho používat, vytáhněte zástrčku, vyčistěte a vysušte mrazicí box, pak

dveře dobře uzavřete.

ČÁST 8: NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY NEZNAMENAJÍ PORUCHU
1. Zvuk tekoucí vody:

Zvuk tekoucí vody je slyšet během normálního provozu.
2. Kondenzace na vnějším povrchu:

Kondenzace na vnějším povrchu je v podmínkách vysoké vlhkosti normální. Můžete ji prostě sami otřít.
3. Po spuštění chladničky trvá určitou dobu, než se ochladí prostor mrazničky nebo chladničky: Jestliže je

teplota těchto dvou prostorů vyšší během provozu chladničky, trvá určitou dobu, než se teplota těchto
dvou prostorů ochladí. Jestliže je teplota okolí vysoká, trvá ochlazení prostoru rovněž delší dobu.

4. Povrch kompresoru se zahřívá:
Povrch kompresoru se během normálního provozu zahřívá. Nedotýkejte se jej rukama.
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ČÁST 9: POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCHY
Pokud nastane jakákoliv porucha, zkontrolujte a odstraňte ji postupy popsaných v následující tabulce.

Projev Kontrola

Nechladí

Není přerušená dodávka elektřiny?
Je napětí normální?
Má zásuvka pojistku?
Je zástrčka řádně zastrčena?

Nedostatečné 
chlazení

Je ovladač termostatu nastaven do správné polohy?
Je kolem chladničky požadovaná mezera?
Neotevírali jste příliš často nebo příliš dlouho dvířka?
Není chladnička vystavena přímému slunečnímu záření nebo umístěna blízko 
zdrojů tepla?
Nenachází se v ní příliš mnoho potravin?
Nebo nejsou příliš horké?

Zmrazené potraviny 
v prostoru
chladničky

Je ovladač termostatu nastaven do správné polohy?
Nejsou potraviny v chladničce příliš nacpané?

Hluk Stojí chladnička stabilně?
Nedošlo k nárazu nějakého předmětu do chladničky?

Kompresor
se nezastavuje

automaticky

Nedali jste do chladničky příliš mnoho potravin najednou?
Neotvírali jste dvířka příliš často nebo příliš dlouho?

Pokud předcházející postupy nepřinesly nápravu, spojte se prosím s naším servisním oddělením a vyžádejte 
si bez průtahů pomoc.
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VAROVÁNÍ:
1. Nebezpečí uvěznění dětí. Než starou chladničku nebo mrazničku vyhodíte:  
 –  Odmontujte dvířka.  
 –  Nechte police na místě, aby děti nemohly vlézt dovnitř.
2. Nepoužívejte prodlužovací kabel.

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ 
Snažte se neotvírat dveře příliš často, zejména za vlhkého a  horkého počasí. Když už dveře otevřete, 
zavřete je co nejdříve. 

Občas zkontrolujte, jestli je větrání spotřebiče dostatečné (odpovídající cirkulace vzduchu za 
spotřebičem).

U  chladicích spotřebičů pro domácnosti nastavte za normálních teplotních podmínek termostat do 
střední polohy.

Než chladničku naplníte balíčky čerstvých potravin, ujistěte se, že jejich teplota nepřesahuje teplotu 
okolí.

Vrstva ledu a námrazy zvyšuje spotřebu energie, odmrazení tedy provádějte, jakmile je vrstva 3-5 mm 
silná.

V případě vnějšího kondenzátoru musí být zadní stěna vždy čistá, zbavená prachu nebo jiných nečistot.

Dodržujte pokyny uvedené v kapitole instalace, jinak bude spotřeba energie podstatně vyšší.
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ČÁST 10: INFORMAČNÍ LIST

INFORMAČNÍ LIST: Philco

Značka Philco:  

Značka Philco

Identifi kace modelu PSB 452

Typ spotřebiče 3) 1

Třída energet. účinnosti (A… nízká spotřeba el. energie až G… vysoká 
spotřeba el. energie) A++

Spotřeba energie za 365 dní 1) kWh 84

Užitný objem celkem: l 45,5

z toho: objem chladicí části l 45

z toho: objem mrazicí části l 0,5

Hvězdičkové označení mrazicího prostoru -

Beznámrazový Prostor pro mrazení a chlazení

Doba skladování při vypnutí (doba náběhu teploty) [h] -

Mrazicí kapacita kg/24 h -

Klimatická třída 2) ST/N

Napětí 220-240v/50Hz

Hlučnost 4) dB (re 1pW) 42

Rozměry cm (vxšxh)  49,2x47,2x45

Váha kg 17

Vestavný spotřebič NE

1) Spotřeba energie v kWh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 
 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče. 
2) SN: okolní teploty od +10 °C do +32 °C 
 ST: okolní teploty od +18 °C do +38 °C 
 N: okolní teploty od +16 °C do +32 °C 
3) 1 = Chladnička bez prostorů o nízké teplotě 
 7 = Chladnička/mraznička, s prostory o nízké teplotě *(***) 
 8 = Skříňová mraznička 
4) Hlučnost dle Evropské normy EN 60704. 
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ČÁST 11: LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem 
nesmí být nakládáno jako s  běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve 
sběrném dvoře určeném k  recyklaci elektrických a  elektronických zařízení. V  některých státech 
Evropské unie nebo v  některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového 
produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Řádnou likvidací tohoto produktu pomáháte 
chránit cenné přírodní zdroje a  předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí 
a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti 
vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace 
tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

Pro firmy v Evropské unii
Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo 
dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o  nezbytné informace o  správném způsobu 
likvidace ministerstvo nebo vašeho prodejce.

Tento produkt splňuje všechny příslušné základní regulační požadavky EU.

Text, design a  technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a  vyhrazujeme si právo na 
provádění těchto změn.

Původní verze je v češtině.
Adresa výrobce: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; ČESKÁ REPUBLIKA



PSB 452 

CHLADNIČKA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 



Vážený zákazník,
ďakujeme vám za kúpu produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotrebič dobre slúžil, prečítajte si, 
prosím, pozorne všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.
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ČASŤ 1: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POĎAKOVANIE
Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu. Veríme, že budete spokojní s množstvom jeho funkcií a predností. 
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Používateľskú príručku si uložte na 
bezpečnom mieste na budúce použitie. Zaistite, aby sa s touto príručkou dobre oboznámili aj ďalšie osoby, 
ktoré budú tento produkt používať.

Úvod
•  Tento spotrebič je určený na použitie 

v domácnostiach. 
  Tento typ chladničky je vhodný najmä na chladenie 

a  uchovávanie potravín, napr. ovocia a  nápojov. 
Je výhodný pre svoje malé rozmery, hmotnosť, 
spotrebu energie a jednoduché používanie.

ČASŤ 2: POKYNY NA INŠTALÁCIU

1.  Chladničku nenakláňajte pri sťahovaní viac než 
45° od zvislej polohy. A  nevyvíjajte žiadnu silu na 
časti ako kondenzátor a  dvere, aby sa chladnička 
nedeformovala, pretože to môže ovplyvniť jej výkon.

2.  Zaistite, aby chladnička mala dostatok priestoru 
na riadnu prevádzku.

3.  Neinštalujte ju v mieste s vysokou teplotou alebo 
vlhkosťou, aby sa nezničila alebo nepoškodila 
vlhkosťou a koróziou.
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ČASŤ 3: BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1.  Pred pripojením k  sieti skontrolujte elektrické 
napätie, či je zhodné s  menovitým napätím 
spotrebiča. Zástrčka by mala byť pripojená do 
samostatnej zásuvky, rozvodka môže spôsobiť 
prehriatie zásuvky.

2.  Neskladujte v chladničke horľavé materiály, ako 
sú éter, benzín, LPG, lepidlá a pod.

3.  Nestriekajte na chladničku vodu, môže to mať 
za následok poruchu alebo úraz elektrickým 
prúdom.

4.  Ak z  nádoby uniká plyn. Neodpájajte ani 
nepripájajte zástrčku. Prípadná iskra by mohla 
vyvolať požiar.

5.   Tento spotrebič nesmú používať osoby 
s  obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami (vrátane detí), alebo 
osoby s  nedostatkom skúseností a  znalostí, ak 
nie sú pod dozorom alebo ak nedostali pokyny 
na používanie spotrebiča od osoby zodpovednej 
za ich bezpečnosť.

6.   Deti musia byť neustále pod dozorom, aby sa 
s týmto spotrebičom nehrali.
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7.   Ak sa poškodí napájací kábel, musí ho vymeniť 
výrobca, jeho servisný technik alebo podobne 
kvalifi kovaná osoba, aby sa vylúčilo akékoľvek 
nebezpečenstvo.

8.  Neblokujte vetracie otvory v  kryte spotrebiča 
alebo, v  prípade vstavania spotrebiča, 
v kuchynskej linke.

9.   Proces odmrazovania sa nesnažte urýchliť 
žiadnymi mechanickými či inými pomôckami 
okrem tých, ktoré sú odporúčané výrobcom.

10.  Nesmiete poškodiť chladiaci okruh.
11.  Vnútri skladovacích priestorov tohto spotrebiča 

nepoužívajte elektrické zariadenia, ak tak priamo 
neodporúča výrobca.

12.  Vnútri tohto spotrebiča neskladujte výbušné 
látky, ako napríklad spreje s horľavým obsahom.

ČASŤ 4: POKYNY NA POUŽÍVANIE
1.  Pri prvom uvádzaní do prevádzky chladničku nechajte bežať bez toho, aby ste do nej uložili nejaké 

potraviny, kým sa automaticky nezastaví na požadovanej teplote. Obvykle to trvá 2 alebo 3 hodiny. Potom 
nastavte ovládač termostatu do požadovanej polohy a uložte do chladničky potraviny.

2. Teplotu v  chladničke môžete regulovať pomocou gombíka termostatu. Pre bežnú prevádzku je 
najvhodnejšie nastaviť termostat do strednej polohy. 

3. Odmrazte mraziaci priestor, keď vrstva námrazy na povrchu výparníka dosiahne 3 alebo 4 mm. Pri 
odmrazovaní vyberte všetky potraviny a  nastavte termostat do polohy „OFF“ (vypnuté). Položte 
odkvapkávaciu vaničku pod výparník, aby do nej stekala roztopená námraza. Po roztopení námrazy 
vodu vylejte a  vysušte vnútro chladničky. Chladničku je možné opäť spustiť otočením termostatu na 
požadované nastavenie.
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ČASŤ 5: POPIS VÝROBKU

1 2 3

4

5

1. Úložné police
2. Chladiaca priehradka
3. Regulátor teploty
4. Variabilný úložný box
5. Držiak na fľaše

ČASŤ 6: ČOHO SA VYVAROVAŤ
1. Čím väčšie množstvo potravín do chladničky vložíte a čím dlhšie a častejšie otvárate dvere, tým väčšia je 

spotreba elektrickej energie. Toto dokonca môže mať za následok poruchu.
2. Nedávajte na hornú dosku predmety, ktoré sú príliš ťažké, špicaté alebo spôsobujú koróziu.
3. Medzi opakovaným zapojením zástrčky do zásuvky dodržte odmlku minimálne desať minút.
4. Neskladujte nápoje vo fľašiach v mraziacom boxe, aby nepopraskali a nepoškodili chladničku.
5. Pri výpadku dodávky elektriny otvárajte dvere čo najmenej.
6. Pri odmrazovaní nikdy nepoužívajte ostré alebo kovové predmety na odstraňovanie námrazy z povrchu 

výparníka, pretože tým môžete výparník zničiť.
7. Na potraviny a nádoby v mraziacom boxe nesiahajte mokrými rukami, aby vám k nim neprimrzli.
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ČASŤ 7: ÚDRŽBA
1. Pri čistení chladničky vytiahnite zástrčku napájacieho kábla, vytrite ju starostlivo látkou namočenou 

v  prírodnom čistiacom prostriedku a  potom ju utrite čistou vodou. Abrazívny čistiaci prášok, alkalické 
čistiace prostriedky, chemické utierky, riedidlá, alkohol, kyslé produkty z petroleja a horúca voda nie sú 
vhodné na čistenie chladničky. Tieto môžu poškodiť náter a plastové diely.

2. Tesnenie dverí sa môže ľahko zašpiniť a zaniesť, preto ich pravidelne čistite.
3. Ak chladničku nebudete dlho používať, vytiahnite zástrčku, vyčistite a vysušte mraziaci box, potom dvere 

dobre uzavrite.

ČASŤ 8: NASLEDUJÚCE PRÍPADY NEZNAMENAJÚ
PORUCHU

1. Zvuk tečúcej vody:
 Zvuk tečúcej vody je počuť počas normálnej prevádzky.
2. Kondenzácia na vonkajšom povrchu:
 Kondenzácia na vonkajšom povrchu je v podmienkach vysokej vlhkosti normálna. Môžete ju skrátka sami 

utrieť.
3. Po spustení chladničky trvá určitý čas, než sa ochladí priestor mrazničky alebo chladničky: Ak je teplota 

týchto dvoch priestorov vyššia počas prevádzky chladničky, trvá určitý čas, než sa teplota týchto dvoch 
priestorov ochladí. Ak je teplota okolia vysoká, trvá ochladenie priestoru takisto dlhší čas.

4. Povrch kompresora sa zahrieva:
 Povrch kompresora sa počas normálnej prevádzky zahrieva. Nedotýkajte sa ho rukami.
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ČASŤ 9: POSTUP PRI ZISŤOVANÍ PORUCHY
Ak nastane akákoľvek porucha, skontrolujte a odstráňte ju postupmi popísanými v nasledujúcej tabuľke.

Prejav Kontrola

Nechladí

Nie je prerušená dodávka elektriny?
Je napätie normálne?
Má zásuvka poistku?
Je zástrčka riadne zastrčená?

Nedostatočné 
chladenie

Je ovládač termostatu nastavený do správnej polohy?
Je okolo chladničky požadovaná medzera?
Neotvárali ste príliš často alebo príliš dlho dvierka?
Nie je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo umiestnená 
blízko zdrojov tepla?
Nenachádza sa v nej príliš mnoho potravín?
Alebo nie sú príliš horúce?

Zmrazené potraviny 
v priestore
chladničky

Je ovládač termostatu nastavený do správnej polohy?
Nie sú potraviny v chladničke príliš napchaté?

Hluk Stojí chladnička stabilne?
Nedošlo k nárazu nejakého predmetu do chladničky?

Kompresor
sa nezastavuje
automaticky

Nedali ste do chladničky príliš mnoho potravín naraz?
Neotvárali ste dvierka príliš často alebo príliš dlho?

Ak predchádzajúce postupy nepriniesli nápravu, spojte sa, prosím, s naším servisným oddelením a vyžiadajte 
si bez prieťahov pomoc.
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VAROVANIE:
1. Nebezpečenstvo uväznenia detí. Skôr ako starú chladničku alebo mrazničku vyhodíte:  
 –  Odmontujte dvierka.  
 –  Nechajte police na mieste, aby deti nemohli vliezť dovnútra.
2. Nepoužívajte predlžovací kábel.

CHLADIACE ZARIADENIE NA DOMÁCE POUŽITIE 
Snažte sa neotvárať dvere príliš často, najmä za vlhkého a  horúceho počasia. Keď už dvere otvoríte, 
zavrite ich čo najskôr. 

Občas skontrolujte, či je vetranie spotrebiča dostatočné (zodpovedajúca cirkulácia vzduchu za 
spotrebičom).

Pri chladiacich spotrebičoch pre domácnosti nastavte za normálnych teplotných podmienok termostat 
do strednej polohy.

Skôr ako chladničku naplníte balíčkami čerstvých potravín, uistite sa, že ich teplota nepresahuje teplotu 
okolia.

Vrstva ľadu a námrazy zvyšuje spotrebu energie, odmrazujte teda hneď ako je vrstva 3 – 5 mm hrubá.

V  prípade vonkajšieho kondenzátora musí byť zadná stena vždy čistá, zbavená prachu alebo iných 
nečistôt.

Dodržujte pokyny uvedené v kapitole inštalácie, inak bude spotreba energie podstatne vyššia.
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ČASŤ 10: KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV

KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV: Philco

Značka Philco:  

Značka Philco

Identifi kácia modelu PSB 452

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 84

Úžitkový objem celkovo: l 45,5

z toho: objem chladiacej časti l 45

z toho: objem mraziacej časti l 0,5

Hviezdičkové označenie mraziaceho priestoru -

Beznámrazový Priestor pre mrazenie 
a chladenie

Doba skladovania pri vypnutí (doba nábehu teploty) [h] -

Mraziaca kapacita kg/24 h -

Klimatická trieda 2) ST/N

Napätie 220 – 240 V/50 Hz

Hlučnosť 4) dB (re 1pW) 42

Rozmery cm (v × š × h)  49,2 × 47,2 × 45

Hmotnosť kg 17

Vstavaný spotrebič NIE

1) Spotreba energie v kWh/rok založená na výsledkoch normalizovanej skúšky v priebehu 
 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. 
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ČASŤ 11: LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom 
sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom 
dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej 
únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu 
vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť 
cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské 
zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v  dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti 
vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia 
tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii
Ak chcete likvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo 
dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie
Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o  nevyhnutné informácie o  správnom spôsobe 
likvidácie ministerstvo alebo vášho predajcu.

Tento produkt spĺňa všetky príslušné základné regulačné požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na 
vykonávanie týchto zmien.

Pôvodná verzia je v češtine.
Adresa výrobcu: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; ČESKÁ REPUBLIKA





is a registered trademark used under license from 
Electrolux International Company, U.S.A.

Manufacturer/
Výrobce/Výrobca:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621
CZ-251 01 Říčany


