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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. 
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CZĘŚĆ 2: PRZEGLĄD 
 

 

 

1. Uchwyt zewnętrzny 

2. Otwór spustowy 

3. Lampa LED 

4. Koszyk 

5. Panel sterowania termostatu 

 

UWAGA: Powyższe zdjęcie służy wyłącznie jako odniesienie. 
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CZĘŚĆ 3: INSTALACJA 
 

Montaż uchwytu zewnętrznego drzwi (jeśli jest dostępny) 
 

KROK 1 

 

 

Wyjmij 4 śruby ① i uchwyt podstawy ② z torby z akcesoriami. 

Następnie przymocuj podstawę uchwytu ② drzwiami za pomocą 4 śrub ①. 

 

 

KROK 2 

 

Włóż osłonę uchwytu ③ w podstawę uchwytu ② 
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KROK 3 

 

 

Przykręć zaczep ④ w szafce zamrażarki za pomocą kolejnych 2 śrub ①. 

 

 

 

Uwaga: 

Jeśli pierścień blokujący nie utrzymał blokady podczas instalowania uchwytu, odkręć śruby z łbem 

okrągłym ⑤ z tyłu drzwi i wyreguluj położenie drzwi.  Następnie wkręć śrubę, aby zamocować 

uchwyt. 
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Lokalizacja 

 

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

bezpośrednie światło słoneczne itp. 

Upewnij się, że powietrze może swobodnie krążyć wokół tylnej części urządzenia. Aby zapewnić 

najlepszą wydajność, jeśli urządzenie zostanie umieszczone poniżej wiszącej szafki ściennej, 

minimalna odległość między górną częścią urządzenia a szafką ścienną musi wynosić co najmniej 100 

mm. Najlepiej jednak nie należy umieszczać urządzenia pod wiszącymi meblami ściennymi. Dokładne 

wypoziomowanie zapewnia jedna lub więcej regulowanych nóżek u podstawy szafki. 

 

OSTRZEŻENIE! 

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

dostępna po instalacji. 

 

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. 

 

Wymagane miejsce 
Zalecane są następujące odstępy wokół zamrażarki skrzyniowej 

Boki  10 cm 

Tył  10 cm 

Góra  70 cm 

 

Pozycjonowanie 
Zainstaluj to urządzenie w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej 

wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia: 

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 
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CZĘŚĆ 4: CODZIENNE UŻYWANIE 
 

PIERWSZE UŻYCIE 
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. 

WAŻNE! 

Nie używaj detergentów ani proszków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie. 

 

Ustawienie temperatury 

 

1.0 Podłączenie elektryczne 

Po podłączeniu urządzenia wszystkie kontrolki LED migną jeden raz. Następnie urządzenie wznowi 

tryb ustawiony przed zanikiem prądu. 

2.0 Ustawienie temperatury 

Ustawianie: Naciśnij przycisk „SET”, wejdź w tryb ustawiania temperatury. Wskaźnik temperatury 

przesuwa się w górę o każde naciśnięcie. To ustawienie działa w cyklach. Temperatura może wynosić 

od skali MIN do skali MAX. Skala MAX jest najzimniejsza. Temperatura jest ustawiana automatycznie 

po 5 sekundach od ostatniego naciśnięcia. 

 Super Freezing 

Naciśnij kolejno przycisk „SET”, aby przejść do trybu zamrażania „SUPER” ze Skali MAX, pasek 

wskaźnika po lewej stronie zaświeci się, a lampka wskaźnika „SUPER” zaświeci się. Ten tryb jest 

ustawiany automatycznie po 5 sekundach od ostatniego naciśnięcia. 

 - Sprężarka pracuje nadal w trybie zamrażania „SUPER”. 

- Jeśli tryb „SUPER” będzie działał przez 52 godziny i nie zostanie zatrzymany ręcznie, system 

automatycznie wyłączy ten tryb, a temperatura ponownie w Skali 5. 
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2.1 Włączanie i wyłączanie 

- Jeśli urządzenie działa, naciśnij przycisk „ON / OFF” przez 3 sekundy, aby wyłączyć. 

 -Jeśli urządzenie jest wyłączone, naciśnij „ON / OFF” przez 3 sekundy, aby włączyć. 

3.0 Kontrolki świetlne 

Lampka wskaźnika temperatury (kolor jasnoniebieski): Aby ustawić temperaturę z skali MIN na skalę 

MAX. MAX jest najzimniejszy. 

Kontrolka Super Freezing (kolor jasnoniebieski): Kontrolka włączona = w trybie „SUPER”; światło 

wyłączone = wyjdź z trybu „SUPER”. 

Kontrolka pracy (jasnozielona): Kontrolka włączona = sprężarka w pracy; światło wyłączone = 

sprężarka zatrzymuje się. 

30 minut po ostatniej operacji lampka kontrolna zaświeci się w połowie jasności. 

4.0 Funkcja wznowienia 

Urządzenie automatycznie wznowi tryb ustawiony wcześniej przed zanikiem prądu. 

5.0 Alarm uszkodzenia czujnika temperatury 

W przypadku odłączenia lub zwarcia czujnika temperatury, jako alarm usterki,  

pasek wskaźnika temperatury będzie migał od lewej do prawej co 0,5 sekundy. 

 

CODZIENNE UŻYWANIE 
Mrożenie świeżej żywności 

Komora zamrażarki nadaje się do zamrażania świeżej żywności i przechowywania zamrożonej i 

głęboko mrożonej żywności przez długi czas. 

- Umieść świeżą żywność do zamrożenia w dolnej komorze. 

-  Maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce 

znamionowej. 

- Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym okresie nie dodawaj innych produktów do zamrożenia. 

 

Przechowywanie zamrożonej żywności 

Przy pierwszym uruchomieniu lub po okresie nieużywania - przed włożeniem produktu do schowka 

pozwól urządzeniu pracować co najmniej 2 godziny na wyższych ustawieniach. 
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WAŻNE! 

W przypadku przypadkowego rozmrożenia, na przykład zasilanie zostało wyłączone na dłużej 

niż wartość pokazana na karcie charakterystyki technicznej w „czasie narastania”, rozmrożone 

jedzenie musi zostać szybko zużyte lub ugotowane natychmiast, a następnie ponownie zamrożone 

(po ugotowaniu) . 

 

Rozmrażanie 

Żywność głęboko zamrożoną lub zamrożoną przed użyciem można rozmrozić w komorze lodówki lub 

w temperaturze pokojowej, w zależności od czasu dostępnego na tę operację. Małe kawałki można 

nawet gotować jeszcze zamrożone, bezpośrednio z zamrażarki. W takim przypadku gotowanie 

potrwa dłużej. 

 

Pomocne wskazówki i porady 
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; 

- 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; 
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- 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! 

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 

Zamrażarka będzie stopniowo pokrywała się szronem. To powinno zostać usunięte. 

Nigdy nie używaj ostrych metalowych narzędzi do zeskrobywania szronu z parownika, ponieważ 

może to spowodować jego uszkodzenie. 
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Jednak gdy lód staje się bardzo gruby, całkowite rozmrażanie należy przeprowadzić w następujący 

sposób: 

- Odłącz urządzenie od zasilania. Wyjmij korek spustowy z wnętrza zamrażarki. Rozmrażanie trwa 

zwykle kilka godzin. Aby szybciej rozmrażać, drzwiczki zamrażarki powinny być otwarte. 

- W celu opróżnienia umieść tackę pod zewnętrznym korkiem spustowym. Wyciągnij pokrętło 

spustowe. 

 

 

Obróć pokrętło spustowe o 180 stopni. Pozwoli to wodzie wypłynąć z tacy. Po zakończeniu wciśnij 

pokrętło spustowe. Załóż korek spustowy w komorze zamrażarki. Uwaga: monitoruj pojemnik pod 

odpływem, aby uniknąć przepełnienia. 

- Wytrzyj wnętrze zamrażarki i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. 

- Zresetuj regulator temperatury do żądanego ustawienia. 
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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. 

 

Wymiana lampy 
Przełącznik lampy LED jest kontrolowany grawitacyjnie. Gdy kąt otwarcia drzwi jest większy niż 30  

stopni, światło włączy się i wyłączy, gdy kąt będzie mniejszy niż 30 stopni. 

 

UWAGA: 

Gdy lampa LED nie działa należy skontaktować się z personelem serwisu posprzedażnego w celu 

uzyskania pomocy. 
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CZĘŚĆ 5: KARTA INFORMACYJNA 
 

Philco brand:        

Brand Philco Philco Philco Philco Philco Philco 

Model  PCF 1002 i PCF 1452 i PCF 2002 i PCF 2602 i PCF 3162 i PCF 3802 i 

Rodzaj urządzenia 3)  9 9 9 9 9 9 
Klasa efektywności energetycznej (A ... niskie zużycie energii 
elektrycznej do G wysokie zużycie energii elektrycznej) A++ A++ A+ A++ A++ A++ 

Zużycie energii elektrycznej przez 365 dni 1) kWh 134 152 174 196 219 246 

Całkowita dostępna objętość: l 10 145 200 260 316 380 

w tym: objętość lodówki  l - - - - - - 

w tym: objętość zamrażarki  l 100 145 200 260 316 380 

Znak gwiazdki dla obszaru zamrażarki (*)*** (*)*** (*)*** (*)*** (*)*** (*)*** 

Frost free  
nie nie Nie Nie Nie Nie 

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

24 26 30 36 37 40 

Zdolność zamrażania kg / 24h 10 13,5 15,5 21 23 25 

Klasa klimatyczna 2) SN,N,ST,T  SN,N,ST,T SN,N,ST,T SN,N,ST,T SN,N,ST,T SN,N,ST,T 
Napięcie 220-

240v/50Hz 
220-

240v/50Hz 
220-

240v/50Hz 
220-

240v/50Hz 
220-

240v/50Hz 
220-

240v/50Hz 
Poziom hałasu 4) dB (re 1pW)  42 42 42 42 42 48 

Wbudowane urządzenie nie nie nie nie nie 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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