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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: WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Ogólne 

• To urządzenie jest przeznaczone do użytku 

domowego. 

• Ten rodzaj lodówki jest szeroko stosowany w 

miejscach takich jak hotele, biura, akademiki i 

domy. Nadaje się głównie do chłodzenia i 

przechowywania żywności, takiej jak owoce i 

napoje. Ma zalety małego rozmiaru, niskiego 

zużycia energii elektrycznej i łatwości 

użytkowania. 

 

• CZĘŚĆ 2: INSTRUKCJE INSTALACJI 

 

1. Nie wolno przechylać lodówki o więcej niż 45 ° w 

pozycji pionowej podczas przenoszenia. Nie 

wolno również naciskać na żadne części, takie jak 

skraplacz i drzwiczki, aby zapobiec deformacji 

lodówki, bo inaczej wpłynie to na jej działanie. 

2. 2. Niech lodówka ma wystarczająco dużo 

miejsca, aby dobrze działać. 
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3. Nie instaluj lodówki w miejscu o wysokiej 

temperaturze i wilgotności, aby uniknąć 

uszkodzenia i zardzewienia. 

CZĘŚĆ 3: UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

1. Przed podłączeniem lodówki sprawdź czy 

napięcie elektryczne, jakie ma być zastosowane, 

jest takie samo jak napięcie znamionowe. 

Wtyczka powinna mieć swoje niezależne gniazdo, 

adapter może spowodować przegrzanie gniazda. 

2. Nie przechowuj w lodówce łatwopalnych 

materiałów, takich jak eter, benzyna, gaz płynny i 

klej itp. 

3. 3. Nie pryskaj wodą na lodówkę, może to 

spowodować nieprawidłowe działanie lub 

porażenie prądem. 

4. Gdy gaz wycieknie z pojemnika nie wyciągaj 

wtyczki ani nie wkładaj, może to spowodować 

iskrzenie i pożary. 

5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez 

osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 

umysłowych, bez doświadczenia i wiedzy, chyba 
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że są one nadzorowane lub instruowane w 

zakresie użytkowania urządzenia przez osobę 

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

6. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły 

się urządzeniem. 

7. 7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi 

zostać wymieniony przez producenta, 

przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych 

kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. 

8. 8. Otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia 

lub we wbudowanej konstrukcji, powinny być 

wolne od przeszkód. 

9. 9. Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych 

środków przyspieszających proces rozmrażania, 

innych niż zalecane przez producenta. 

10.  Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego. 

11. Nie należy używać urządzeń elektrycznych w 
komorach urządzenia, chyba że są one typu 
zalecanego przez producenta. 

12. W tym urządzeniu nie przechowuj materiałów 
wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z 
łatwopalnym gazem. 
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CZĘŚĆ 4: INSTRUKCJA UŻYCIA 

 
1. Przed pierwszym uruchomieniem lodówki uruchom ją bez ładowania żywności, aż 

osiągnie żądaną temperaturę. Zwykle zajmuje to 2 lub 3 godziny, a następnie ustaw 

pokrętło termostatu na żądanym ustawieniu i włóż żywność do lodówki. 

2. Temperaturę lodówki można regulować, obracając pokrętło termostatu. Średnie 

ustawienie pokrętła termostatycznego jest najbardziej odpowiednie do ogólnego 

działania.  

3. Rozmrażaj komorę zamrażania, gdy warstwa szronu na powierzchni parownika 

osiągnie 3 lub 4 mm. Podczas rozmrażania wyjmij całe jedzenie i ustaw termostat w 

pozycji „OFF”. Umieść tackę ociekową pod parownikiem, aby zebrać wodę. Po 

stopieniu szronu wylej wodę i osusz wnętrze lodówki. Następnie można ponownie 

uruchomić lodówkę, ustawiając termostat na żądane ustawienie. 

CZĘŚĆ 5 : OPIS PRODUKTU 

 

1. Półki do przechowywania 

2. Komora chłodnicza 

3. Regulator temperatury 

4. Półka do przechowywania 

5. Przegroda na butelki 

 

1   2 3 

4 

5 
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CZĘŚĆ 6: UWAGI DOTYCZĄCE UŻYWANIA 
1. Im więcej włożonych artykułów spożywczych lub im dłużej drzwi są otwarte, tym 

bardziej wzrasta zużycie energii elektrycznej, co może prowadzić nawet do awarii. 

2. Ponownie podłączaj wtyczkę zasilania w odstępie minimum dziesięciu minut. 

3. Nie przechowuj butelkowanego napoju w zamrażarce, aby uniknąć pęknięcia i 

uszkodzenia lodówki. 

4. Otwieraj drzwi tak rzadko, jak to możliwe podczas przerw w dostawie prądu. 

5. Podczas rozmrażania nigdy nie używaj żadnych ostrych lub metalowych przedmiotów 

do usuwania szronu z powierzchni parownika, ponieważ spowoduje to jego 

uszkodzenie. 

6. Nie dotykaj żywności i pojemników w komorze zamrażania mokrymi rękami, aby 

uniknąć odmrożenia. 

 

CZĘŚĆ 7: KONSERWACJA 
 

1. Podczas czyszczenia lodówki wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, delikatnie 

przetrzyj szmatką nasączoną naturalnym środkiem czyszczącym, a następnie wyczyść 

czystą wodą. Ścierne środki czyszczące, alkaliczne środki czyszczące, ściereczki 

chemiczne, rozcieńczalnik, alkohol, kwaśne produkty naftowe i gorąca woda nie nadają 

się do czyszczenia lodówki, mogą uszkodzić powłokę malarską i tworzywa sztuczne. 

2. Uszczelka drzwi ulega łatwo zabrudzeniu, dlatego należy ją często czyścić. 

3. Jeśli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas, proszę wyciągnąć wtyczkę, 

wyczyścić i osuszyć komorę zamrażania, a następnie szczelnie zamknąć drzwi. 
 

CZĘŚĆ 8: PONIŻSZE PRZYPADKI NIE SĄ USZKODZENIAMI 
 

1. Dźwięk płynącej wody: 

Dźwięk płynącej wody będzie słyszalny podczas normalnej pracy. 

 

2. Zewnętrzna kondensacja: 

Zewnętrzna kondensacja jest normalna w warunkach wysokiej wilgotności. Możesz to 

po prostu sam wytrzeć.. 
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3.Osiągnięcie żądanej temperatury w komorach zamrażarki i lodówki zajmuje trochę czasu 

po uruchomieniu lodówki 

4.Powierzchnia kompresora staje się gorąca: 

Powierzchnia sprężarki może się nagrzewać podczas normalnej pracy. Nie dotykaj go 

rękami. 

 

CZĘŚĆ 9: METODY KONTROLI USTEREK 
Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, sprawdź i usuń go zgodnie z metodami przedstawionymi w 

poniższej tabeli. 

 

Przypadek Kontrola 

Nie chłodzi 

Czy nie ma prądu elektrycznego? 
Czy napięcie jest normalne, czy nie? 
Czy gniazdo jest połączone? 
Czy wtyczka została włożona poprawnie? 

Słaba wydajność 

Czy pokrętło termostatu jest ustawione we właściwej pozycji? 
Czy wokół lodówki jest odpowiednia przestrzeń? 
Czy drzwi były otwierane zbyt często lub na zbyt długo? 
Czy lodówka jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych lub umieszczona w pobliżu urządzeń grzewczych? 
Czy w środku jest za dużo żywności? 
A może jest za gorąco? 

Jedzenie 
zamrożone w 

komorze lodówki 

Czy pokrętło termostatu jest ustawione we 
właściwej pozycji? 

Hałas 
Czy lodówka jest prawidłowo zainstalowana? 
Czy lodówka została uderzona? 

Sprężarka nie 
wyłącza się 

automatycznie 
Czy drzwi nie są otwierane zbyt często lub na zbyt długo? 

Jeśli powyższe metody nie są skuteczne, bezzwłocznie skontaktuj się z działem obsługi technicznej, aby uzyskać 
pomoc. 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO lub OSTRZEŻENIE: 
1. Ryzyko uwięzienia dziecka. Przed wyrzuceniem starej lodówki lub zamrażarki: - Odłącz drzwi. 
- Pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka. 
1. 2. Nie używaj przedłużaczy. 

DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Staraj się nie otwierać drzwi zbyt często, zwłaszcza gdy jest mokro i gorąco. Po otwarciu drzwi staraj się 

zamknąć je jak najszybciej. 

Co jakiś czas sprawdzaj, czy urządzenie jest wystarczająco wentylowane (odpowiednia cyrkulacja powietrza 

za urządzeniem). 

W przypadku domowych urządzeń chłodniczych, w normalnych warunkach temperaturowych, ustaw 

termostat na środkowym ustawieniu. 

Przed załadowaniem urządzenia świeżą żywnością upewnij się, że została schłodzone do temperatury 

otoczenia. 

Lód i warstwa szronu zwiększają zużycie energii, więc czyść urządzenie, gdy tylko warstwa osiągnie grubość 

3–5 mm. 

Jeśli jest zewnętrzny skraplacz, tylna ściana powinna być zawsze czysta, wolna od kurzu i jakichkolwiek 

zanieczyszczeń. 

Zawsze należy brać pod uwagę instrukcje podane w sekcjach, w przeciwnym razie zużycie energii jest 

znacznie wyższe. 

CZĘŚĆ 10: ARKUSZ INFORMACYJNY 

Brand Philco:   

Model  PSB 452 

Rodzaj urządzenia 3)  1 

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

Zużycie energii elektrycznej przez 365 dni 1) kWh 84 

Całkowita dostępna objętość: l 45.5 

w tym: objętość lodówki  l 45 

w tym: objętość zamrażarki  l 0.5 

Frost free 
Miejsce na zamrażanie i 

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

Zdolność zamrażania kg / 24h - 

Klasa klimatyczna 2) ST/N 

Napięcie 220-240v/50Hz 

Poziom hałasu 4) dB (re 1pW)  42 

Wymiary cm (wys x szer x gł) cm  49.2x47.2x45 

Waga kg 17 

Wbudowane urządzenie NIE 

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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CZĘŚĆ 11: UTYLIZACJA 

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.Czech is the original version. 
 


