CHLADNIČKA
NÁVOD K OBSLUZE

PC 1652

Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si koupil výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si
všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
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ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Z DŮVODU BEZPEČNOSTI A SPRÁVNOSTI POUŽÍVÁNÍ SI PROSÍM
PŘED INSTALACÍ A PRVNÍM POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE
POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU, VČETNĚ
RAD A VAROVÁNÍ. ABY NEDOCHÁZELO K ZBYTEČNÝM CHYBÁM A
NEHODÁM, JE DŮLEŽITÉ ZAJISTIT, ABY BYLI VŠICHNI UŽIVATELÉ
TOHOTO SPOTŘEBIČE DŮKLADNĚ OBEZNÁMENI S JEHO
OVLÁDÁNÍM A BEZPEČNOSTNÍMI FUNKCEMI. USCHOVEJTE TYTO
POKYNY A V PŘÍPADĚ PŘEMÍSTĚNÍ NEBO PRODEJE JE PŘILOŽTE
K ZAŘÍZENÍ, ABY BYLY PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOTNOSTI K
DISPOZICI INFORMACE O SPRÁVNÉM A BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ.
ABY NEDOŠLO K OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO MAJETKU, DODRŽUJTE
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UVEDENÁ V TÉTO UŽIVATELSKÉ
PŘÍRUČCE.
VÝROBCE NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ JEJICH
ZANEDBÁNÍM.
BEZPEČNOST DĚTÍ A DALŠÍCH ZRANITELNÝCH OSOB
• TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI STARŠÍ 8 LET
A OSOBY S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO
DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI, NEBO NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ
A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOZOREM NEBO BYLY
POUČENY O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE A CHÁPOU
NEBEZPEČÍ HROZÍCÍ PŘI NESPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ. DĚTI SI
NESMĚJÍ S TÍMTO SPOTŘEBIČEM HRÁT.
ČIŠTĚNÍ A BĚŽNOU ÚDRŽBU NESMĚJÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ
DOHLEDU DOSPĚLÉ OSOBY.
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• UDRŽUJTE VEŠKERÉ OBALOVÉ MATERIÁLY MIMO DOSAH DĚTÍ,
ABY NEHROZILO NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ.
• PŘED LIKVIDACÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE VYTÁHNĚTE ZÁSTRČKU
ZE ZÁSUVKY, ODŘEŽTE PŘIPOJOVACÍ KABEL (CO NEJBLÍŽE KE
SPOTŘEBIČI) A ODSTRAŇTE DVÍŘKA, ABYSTE ZABRÁNILY ÚRAZU
HRAJÍCÍCH SI DĚTÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO JEJICH
UZAVŘENÍ V TOMTO SPOTŘEBIČI.
• POKUD MÁ TENTO SPOTŘEBIČ S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM
DVÍŘEK NAHRADIT STARŠÍ ZAŘÍZENÍ OPATŘENÉ NA DVÍŘKÁCH
NEBO VÍKU ZÁMKEM S PRUŽINOVOU ZÁPADKOU, ZAJISTĚTE,
ABY BYL PŘED LIKVIDACÍ STARÉHO ZAŘÍZENÍ ZÁMEK VYŘAZEN
Z ČINNOSTI. TÍM ZABRÁNÍTE TOMU, ABY SE Z TOHOTO
ZAŘÍZENÍ STALA ŽIVOTU NEBEZPEČNÁ PAST PRO DĚTI.
OBECNÁ BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ! TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO POUŽITÍ V
DOMÁCNOSTECH NEBO PODOBNÝCH PROSTORÁCH,
JAKO NAPŘÍKLAD: - ZAMĚSTNANECKÉ KUCHYŇKY V
OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH A NA DALŠÍCH PRACOVIŠTÍCH;
PROSTORY VYUŽÍVANÉ KLIENTY HOTELŮ, HOTELŮ A
DALŠÍCH OBYTNÝCH PROSTOR; UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ TYPU
„POKOJ SE SNÍDANÍ“CATERING A PODOBNÉ NEPRODEJNÍ
POUŽITÍ.
VAROVÁNÍ! UVNITŘ TOHOTO SPOTŘEBIČE NESKLADUJTE
VÝBUŠNÉ LÁTKY, JAKO NAPŘÍKLAD SPREJE S HOŘLAVÝM
OBSAHEM.
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VAROVÁNÍ! POKUD SE POŠKODÍ NAPÁJECÍ KABEL, MUSÍ HO
VYMĚNIT VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ TECHNIK NEBO
PODOBNĚ KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SE VYLOUČILO
JAKÉKOLI NEBEZPEČÍ.
VAROVÁNÍ! NEBLOKUJTE VĚTRACÍ OTVORY V KRYTU
SPOTŘEBIČE NEBO, V PŘÍPADĚ VESTAVBY SPOTŘEBIČE, V
KUCHYŇSKÉ LINCE.
VAROVÁNÍ! PROCES ODMRAZOVÁNÍ SE NESNAŽTE
URYCHLIT ŽÁDNÝMI MECHANICKÝMI PROSTŘEDKY ČI
JINÝMI POMŮCKAMI S VÝJIMKOU TĚCH, KTERÉ JSOU
DOPORUČENY VÝROBCEM.
VAROVÁNÍ! NEPOŠKOZUJTE CHLADICÍ OKRUH.
VAROVÁNÍ! UVNITŘ ÚLOŽNÝCH PROSTOR TOHOTO
SPOTŘEBIČE NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ, POKUD
TAK NENÍ PŘÍMO DOPORUČENO VÝROBCEM.
VAROVÁNÍ! CHLADICÍ NÁPLŇ A PLYN OBSAŽENÝ V
IZOLAČNÍM MATERIÁLU JSOU HOŘLAVÉ. LIKVIDACI TOHOTO
SPOTŘEBIČ PROVEĎTE VÝHRADNĚ V OFICIÁLNÍM SBĚRNÉM
DVOŘE. NEVYSTAVUJTE OTEVŘENÉMU OHNI.
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CHLADICÍ NÁPLŇ
V CHLADICÍM OKRUHU TOHOTO SPOTŘEBIČE SE JAKO CHLADIVO
POUŽÍVÁ ISOBUTEN (R600A), COŽ JE ZEMNÍ PLYN S VYSOKOU
ÚROVNÍ KOMPATIBILITY S ŽIVOTNÍM PROSTŘEDNÍM, KTERÝ JE
VŠAK HOŘLAVÝ.
BĚHEM PŘEPRAVY A INSTALACE TOHOTO SPOTŘEBIČE ZAJISTĚTE,
ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ŽÁDNÉ ČÁSTI CHLADICÍHO
OKRUHU. CHLADIVO (R600A) JE HOŘLAVÉ.
POZOR! RIZIKO POŽÁRU / HOŘLAVÉ MATERIÁLY
POKUD DOJDE K POŠKOZENÍ CHLADICÍHO OKRUHU:
• NEPOUŽÍVEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ A PROSTŘEDKY NA
ZAPALOVÁNÍ.
• DŮKLADNĚ VYVĚTREJTE MÍSTNOST, VE KTERÉ JE SPOTŘEBIČ
UMÍSTĚN.
JAKÁKOLI ZMĚNA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ NEBO ÚPRAVA
TOHOTO PRODUKTU JE NEBEZPEČNÁ.
JAKÉKOLI POŠKOZENÍ KABELU MUŽE ZPŮSOBIT ZKRAT, POŽÁR
NEBO ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.
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ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
• NAPÁJECÍ KABEL JE ZAKÁZÁNO PRODLUŽOVAT.
• ZAJISTĚTE, ABY SE NEMOHLA POŠKODIT VIDLICE NAPÁJECÍHO
KABELU. ZDEFORMOVANÁ NEBO POŠKOZENÁ VIDLICE
NAPÁJECÍHO KABELU BY SE MOHLA PŘEHRÁT A ZPŮSOBIT
POŽÁR.
• ZAJISTĚTE, ABY ZŮSTAL VOLNÝ PŘÍSTUP K SÍTOVÉ ZÁSTRČCE
SPOTŘEBIČE.
• PŘI ODPOJOVÁNÍ NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ KABEL.
• POKUD JE ZÁSUVKA NAPÁJECÍHO KABELU UVOLNĚNÁ,
NEPŘIPOJUJTE DO NI ZÁSTRČKU. JINAK HROZÍ NEBEZPEČÍ
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŽÁRU
• JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT TENTO SPOTŘEBIČ BEZ KRYTU
ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ.
• TATO LEDNIČKA JE URČENA POUZE PRO NAPÁJENÍ ZE ZDROJE
ENERGIE S JEDNOFÁZOVÝM STŘÍDAVÝM PROUDEM A NAPĚTÍM
220 ~ 240 V / 50 HZ. POKUD JE KOLÍSÁNÍ NAPĚTÍ V MÍSTĚ
POUŽÍVÁNÍ TAK VELKÉ, ŽE NAPĚTÍ PŘEKRAČUJE VÝŠE UVEDENÝ
ROZSAH, PŘIPOJTE K LEDNIČCE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ
STŘÍDAVÝ AUTOMATICKÝ REGULÁTOR NAPĚTÍ S VÝKONEM
MINIMÁLNĚ 350 W. LEDNIČKA MUSÍ BÝT ZAPOJENA DO
SAMOSTATNÉ ZÁSUVKY, NIKOLIV DO ZÁSUVKY SPOLEČNÉ PRO
DALŠÍ SPOTŘEBIČE. KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ SE ZÁSUVKOU S UZEMŇOVACÍM VODIČEM.
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KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
• V LEDNIČCE NESKLADUJTE HOŘLAVÉ PLYNY NEBO KAPALINY.
HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
• V LEDNIČCE NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
(NAPŘ. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU ZMRZLINY, MIXÉRY
APOD.).
• PŘI ODPOJOVÁNÍ ZE ZÁSUVKY VYTAHUJTE ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY
VŽDY ZÁSTRČKU; NIKDY NETAHEJTE ZA KABEL.
• DO BLÍZKOSTI PLASTOVÝCH ČÁSTÍ LEDNIČKY NEDÁVEJTE
HORKÉ PŘEDMĚTY.
• PŘEDEM ZABALENÉ ZMRAZENÉ POTRAVINY SKLADUJTE PODLE
POKYNŮ JEJICH VÝROBCŮ.
• JE NUTNO STRIKTNĚ DODRŽOVAT DOPORUČENÍ PRO
SKLADOVÁNÍ OD VÝROBCŮ SPOTŘEBIČŮ. PŘEČTĚTE SI
PŘÍSLUŠNÉ POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ.
• DO PROSTORU MRAZNIČKY NEUKLÁDEJTE NÁPOJE SYCENÉ
OXIDEM UHLIČITÝM NEBO ŠUMIVÉ NÁPOJE, JEJICHŽ OBAL JE
POD TLAKEM, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT VÝBUCH A NÁSLEDNÉ
POŠKOZENÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE.
• ZMRAZENÉ POTRAVINY MOHOU V PŘÍPADĚ KONZUMACE HNED
PO VYJMUTÍ Z PROSTORU MRAZNIČKY ZPŮSOBIT POPÁLENÍ
MRAZEM.
• NESTAVTE TENTO SPOTŘEBIČ NA PŘÍMÉ SLUNEČNÍ SVĚTLO.
• UDRŽUJTE HOŘÍCÍ SVÍČKY, LAMPY A DALŠÍ PŘEDMĚTY
S OTEVŘENÝM OHNĚM MIMO DOSAH SPOTŘEBIČE, ABY
NEDOŠLO K POŽÁRU SPOTŘEBIČE.
• TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
NEBO NÁPOJŮ V BĚŽNÉ DOMÁCNOSTI, JAK JE UVEDENO V TÉTO
PŘÍRUČCE.
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• TENTO SPOTŘEBIČ JE TĚŽKÝ. PŘI JEHO PŘEMÍSŤOVÁNÍ DBEJTE
ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.
• POKUD JSOU VAŠE RUCE MOKRÉ NEBO VLHKÉ, NEVYTAHUJTE
POTRAVINY Z PROSTORU MRAZNIČKY A ANI SE JICH
NEDOTÝKEJTE, JINAK BYSTE SI MOHLI POŠKODIT POKOŽKU
NEBO SE POPÁLIT MRAZEM.
• NA ZÁKLADNU, ZÁSUVKY, DVÍŘKA APOD. NIKDY NESTOUPEJTE
A NEPOUŽÍVEJTE JE JAKO OPORU.
• ZAŘÍZENÍ NEPŘEVÁŽEJTE VE VODOROVNÉ POLOZE, PROTOŽE
BY MOHL OLEJ Z KOMPRESORU VYTÉCT DO CHLADICÍHO
OKRUHU.
• ZMRAZENÉ POTRAVINY NESMÍ BÝT PRO ROZMRAZENÍ ZNOVU
ZMRAZOVÁNY.
• NEKONZUMUJTE LEDOVÉ NANUKY NEBO KOSTKY LEDU PŘÍMO
Z MRAZNIČKY, ABY VÁM NEOMRZLY RTY NEBO ÚSTA.
• NEPŘEPLŇUJTE POLIČKY VE DVÍŘKÁCH ZÁSUVKY NA OVOCE
A ZELENINU, ABY Z NICH NĚCO NEVYPADLO A NĚKOHO
NEPORANILO.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
• PŘED ÚDRŽBOU VYPNĚTE SPOTŘEBIČ A ODPOJTE SÍŤOVOU
ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.
• PRO ČIŠTĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE NEPOUŽÍVEJTE KOVOVÉ
PŘEDMĚTY, PARNÍ ČISTIČE, ÉTERICKÉ OLEJE, ORGANICKÁ
ROZPOUŠTĚDLA NEBO ČISTICÍ PROSTŘEDKY S BRUSNÝM
ÚČINKEM.
• PRO ODSTRANĚNÍ NÁMRAZY Z TOHOTO SPOTŘEBIČE
NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ PŘEDMĚTY. POUŽÍVEJTE PLASTOVOU
ŠKRABKU.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO INSTALACI!
• PŘI PŘIPOJOVÁNÍ KE ZDROJI ELEKTRICKÉ ENERGIE POSTUPUJTE
STRIKTNĚ PODLE POKYNŮ V TÉTO PŘÍRUČCE.
• VYBALTE SPOTŘEBIČ A ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ POŠKOZENÝ.
POKUD JE SPOTŘEBIČ POŠKOZENÝ, NEPŘIPOJUJTE JEJ.
PŘÍPADNÉ ŠKODY IHNED OZNAMTE SVÉMU PRODEJCI. V
TAKOVÉM PŘÍPADĚ NEVYHAZUJTE OBALOVÉ MATERIÁLY.
• PŘED PŘIPOJENÍM SPOTŘEBIČE DOPORUČUJEME POČKAT
NEJMÉNĚ ČTYŘI HODINY, ABY MOHL OLEJ STÉCT ZPĚT DO
KOMPRESORU.
• KOLEM SPOTŘEBIČE JE NUTNÉ ZAJISTIT DOSTATEČNOU
CIRKULACI VZDUCHU, ABY SE NEPŘEHŘÍVAL. ABY BYLO
ZAJIŠTĚNO DOSTATEČNÉ ODVĚTRÁVÁNÍ, POSTUPUJTE PODLE
POKYNŮ PRO INSTALACI.
• POKUD JE TO MOŽNÉ, BY MĚLA BÝT ZADNÍ ČÁST ZAŘÍZENÍ
OBRÁCENA KE STĚNĚ, ABY PŘEDEŠLO DOTYKU NEBO
ZACHYCENÍ O HORKÉ DÍLY (KOMPRESOR, KONDENZÁTOR) A
NEHROZILO NEBEZPEČÍ POŽÁRU. POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ
PRO INSTALACI.
• TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT STAVEN DO BLÍZKOSTI
RADIÁTORU NEBO SPORÁKU.
• PO INSTALACI SPOTŘEBIČE MUSÍ SÍTOVÁ ZÁSTRČKA ZŮSTAT
DOSTUPNÁ.
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OPRAVY
• JAKÉKOLI ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE NUTNÉ PŘI OPRAVĚ TOHOTO
SPOTŘEBIČE MUSÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ
NEBO JINÁ KOMPETENTNÍ OSOBA.
• TENTO PRODUKT SMÍ OPRAVOVAT POUZE AUTORIZOVANÉ
SERVISNÍ STŘEDISKO A MUSÍ BÝT POUŽITY POUZE ORIGINÁLNÍ
NÁHRADNÍ DÍLY.
1) POKUD JE ZAŘÍZENÍ BEZNÁMRAZOVÉ (FROST FREE).
2) POKUD ZAŘÍZENÍ OBSAHUJE PROSTOR MRAZNIČKY.
POZNÁMKA: DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 8 LET MOHOU VKLÁDAT
POTRAVINY DO CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ NEBO VYJÍMAT
POTRAVINY Z CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ (TOTO USTANOVENÍ SE
VZTAHUJE POUZE NA REGION EU).
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ČÁST 2: INSTALACE NOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Před prvním použitím spotřebiče se řiďte následujícími instrukcemi.

Přístup vzduchu ke spotřebiči
Kvůli lepší účinnosti chladicího systému a úspoře energie je nezbytné zajistit správnou ventilaci
okolo spotřebiče, která odvede vznikající teplo. Z tohoto důvodu je nezbytné zachovat kolem
spotřebiče dostatek volného místa.
Doporučení: Doporučujeme ponechat minimální prostor 75 mm od zdi v zadní části, minimálně 100
mm od horní části, alespoň 100 mm od zdi po stranách, v přední části ponechte volný prostor pro
otevření dvířek, která se otvírají v úhlu 135°. Viz následující obrázek.

POZNÁMKA:
•
Tento spotřebič je vhodný pro použití v klimatické třídě N, ST, viz následující tabulka. Pokud
ponecháte zařízení dlouhou dobu v prostředí s teplotami mimo vyznačený rozsah, nemusí fungovat
správně.

•
•

Klimatická třída

Teplota okolí

SN

+10°C to +32°C

N

+16°C to +32°C

ST

+16°C to +38°C

T

+16°C to +43°C
Instalujte spotřebič na suchém místě, abyste se vyhnuli nadměrné vlhkosti.
Instalujte spotřebič mimo dosah přímého slunečního světla, deště nebo mrazu. Postavte zařízení dále
od všech zdrojů tepla, jako jsou sporáky, krby, topná tělesa apod.

Ustavení spotřebiče do vodorovné polohy
•
•

V zadní spodní části spotřebiče jsou nastavitelné nohy, pomocí jichž
můžete spotřebič vyrovnat, a zajistit tak správnou cirkulaci vzduchu.
Můžete je seřídit ručně nebo pomocí vhodného klíče
Aby se dvířka sama zavírala, nakloňte ledničku asi o 10 mm dozadu.
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ČÁST 3: POPIS SPOTŘEBIČE
Pohled na spotřebič
1.
9.
2.
3.
4.

10.

5.
6.

7.

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Řídicí elektronika
Police.
Víko zásuvky na ovoce a zeleninu
Zásuvka na ovoce a zeleninu
Horní zásuvka mrazáku
Střední zásuvka mrazáku
Spodní zásuvka mrazáku
Nastavitelné nožky
Horní přihrádka dvířek
Spodní přihrádka dvířek

POZNÁMKA:
Z důvodu neustálého zdokonalování produktů se může vlastní spotřebič lišit od popisu v této
příručce, ale funkce a způsoby použití zůstávají stejné.
Abyste získali víc místa v prostoru mrazáku, můžete vyndat zásuvky (kromě spodní zásuvky!)
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ČÁST 4: POUŽITÍ
Zapnutí a regulace teploty
•
•

Připojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky s ochranným uzemňovacím kontaktem. Když
jsou otevřená dvířka prostoru ledničky, svítí vnitřní osvětlení.
Knoflík regulace teploty je umístěný v horní části prostoru ledničky.

Nastavení 0 znamená:
Vypnuto.
Otočením ve směru hodinových ručiček spotřebič zapněte.
Nastavení 1 znamená:
Nejvyšší teplota, nejteplejší nastavení.
Nastavení 7 (koncová poloha) znamená:
Nejnižší teplota, nejchladnější nastavení.
DŮLEŽITÉ!
Při běžném použití doporučujeme vybrat nastavení 2, 3 nebo 4; pokud chcete vyšší nebo nižší teplotu,
otočte knoflík k regulátoru do potřebné polohy.
Nastavíte-li regulátor na nižší teplotu, spotřebuje se více energie, zatímco vyšší teplota šetří energii a
zvyšuje tak energetickou účinnost.
DŮLEŽITÉ!
Kombinace vysoké okolní teploty (např. za horkých letních dnů) a nastavení nízké teploty (poloha 6 až 7)
může způsobit nepřetržitý chod kompresoru!
Důvod: Pokud je pokojová teplota vysoká, musí kompresor nepřetržitě běžet, aby udržel nízkou teplotu v
zařízení

Výměna LED osvětlení
VAROVÁNÍ!
LED osvětlení musí být vyměněno servisním technikem nebo kvalifikovanou osobou! Pokud je LED
osvětle-ní poškozené, obraťte se na autorizované servisní středisko.
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Vyjmutí a nasazení poličky ve dvířkách
VAROVÁNÍ!
Poličku dvířek nesmí sundávat a nasazovat uživatel! Pokud je polička poškozená, obraťte se na
autorizované servisní středisko.
Při výměně poličky dvířek postupujte následovně:

Vyjmutí poličky dvířek

ř

ačte
zatl

nit
dov

Pravou stranu poličky zatlačte směrem dovnitř, zatímco přidržujete levou stranu.
Jakmile se zub poličky z dvířek uvolní, vysuňte poličku nahoru.

Nasazení poličky dvířek

ř
ovnit

čte d

zatla

Nejprve nakloňte levou stranu poličky a přesvědčte se, že levý zub zapadl do dvířek. Potom zatlačte pravou
stranu směrem dovnitř a nechte zub zapadnout na místo.

CZ - 14
Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2019

Obrácení otevírání dvířek
Stranu, na kterou se dvířka otevírají, můžete změnit - z pravé (jak je dodáno výrobcem) na levou, pokud to
umístění ledničky vyžaduje.
VAROVÁNÍ!
Při změně směru otevírání dvířek nesmí být spotřebič připojený ke zdroji energie.
Ujistěte se, že jste odpojili zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.
POZNÁMKA:
Před zahájením výměny položte ledničku na záda, abyste se dostali k její spodní části. Ledničku položte
na měkkou pěnovou podložku nebo podobný materiál, aby se nepoškodily součásti chladicího okruhu v
zadní části.
Při změně směru otevírání dvířek postupujte následovně.
1. Ledničku postavte. Otevřete dvířka horní části a vyjměte všechny police (pozor aby se police nerozbily) a
poté zavřete dvířka.
2. Sundejte kryt horního závěsu (pravého) 1, vyšroubujte šrouby 2, a sundejte díl 3. Právě
odmontovaný díl 1 uložte do plastového sáčku, šrouby 2 a díl 3 dejte stranou.

POZNÁMKA:
Během kroku 2 přidržujte horní dvířka rukou, aby nevypadla.
3.

Sundejte horní dvířka a položte je na měkký povrch přední částí nahoru. Povolte šrouby 1, a odstraňte
díl 2, pak připevněte díl 2 na levou stranu pomocí šroubů 1.

4.

Vyšroubujte šrouby 1 pro zajištění středního závěsu 2 a sundejte střední závěs 2. Poté sundejte dolní
dvířka.
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5.

Spodní dvířka položte na měkký povrch přední částí nahoru. Povolte šrouby 1, a odstraňte díl 2, pak
připevněte díl 2 na levou stranu pomocí šroubů 1.

6.

Změňte kryty otvorů pro šrouby ve střední podložce krytu zleva doprava (jak je znázorněno na obrázku
níže).

7.

Ledničku položte, sundejte díl 3 a vyšroubujte šrouby 4. Odstraňte díl 5, 2 a díl 1.

8.

Vyšroubujte dolní závěs, přesaďte jej na druhou stranu a přišroubujte.

9.

Podobně jako v kroku 7, přehoďte díl 1 nalevo a díl 2, 5 napravo a pak připevněte díl 1 pomocí
šroubů 4. Nakonec instalujte díl 3.
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10. Spodní dvířka nasaďte na dolní závěs a zarovnejte v ose s horním závěsem. Střední závěs otočte o 180
stupňů, seřiďte střední závěs do správné polohy a přišroubujte ho.

11. Vyšroubujte osu horního závěsu, otočte jej a zasaďte do něj osu zpět. Poté jej uložte stranou pro další
použití.

12. Odstraňte kryt otvoru pro šroub 1, a použijte ho na druhou stranu 2, jak je vidět na následujícím
obrázku.

13. Nasaďte horní dvířka do správné polohy, seřiďte díl 1 horní dvířka a připevněte díl 1 pomocí šroubů
2 (Při instalaci přidržujte horní dvířka rukou) , nakonec nasaďte jiný díl 3 (v plastovém sáčku).

POZNÁMKA:
Při instalaci dílu 3, je třeba nejprve jej zatlačit zleva doprava a potom pevně zamáčknout.
14. Otevřete horní dvířka, vložte zpět police a zavřete je.
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ČÁST 6: POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
Váš spotřebič je vybavený příslušenstvím obecně zmíněným v části „Popis zařízení“. V této části se dozvíte, jak
správně příslušenství používat.

Police do dvířek
•

Jsou vhodné ke skladování vajec, nápojů v plechovkách, nápojů v lahvích, balených potravin apod.
Neskladujte však příliš těžké potraviny.

Police v ledničce
•

V ledničce se nachází několik polic, které lze podle potřeby vyjmout a jednoduše vyčistit.
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ČÁST 7: UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Tipy na úsporu energie
Zde je několik tipů na úsporu energie.
•
Vyvarujte se příliš častému a dlouhému otevírání dvířek.
•
Dbejte, aby byl spotřebič instalován co nejdál od zdrojů tepla (přímé sluneční světlo, elektrická trouba,
sporák apod.)
•
Nenastavujte teplotu nižší, než je nezbytné.
•
Do ledničky nedávejte potraviny nebo tekutiny, dokud jsou teplé nebo horké.
•
Instalujte spotřebič na dobře větraném místě s nízkou vlhkostí. Řiďte se instrukcemi v kapitole instalace.
•
Pokud je na obrázku určitá kombinace zásuvek a polic, neměňte jejich pozici, neboť jsou takto
nastavené, aby co nejvíce šetřily energií.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin
•
•
•

Horké potraviny nevkládejte přímo do ledničky ani do mrazáku, vnitřní teplota se tím zvýší a kompresor
tak bude více pracovat na zchlazení a dojde ke zvýšení spotřeby energie.
Potraviny zakryjte nebo zabalte, zejména pokud mají silné aroma.
Umístěte potraviny tak, aby mohl kolem nich volně cirkulovat vzduch.

Tipy pro chlazení
•
•
•
•
•

Maso (všechny druhy) zabalte do potravinové fólie:
zabalte a uložte na skleněnou přihrádku nad zásuvku na ovoce a zeleninu. Vždy dodržujte dobu
skladování a datum použití / spotřeby doporučené výrobcem.
Vařené potraviny, studené pokrmy apod.:
Měly by být zakryty a umístěny na libovolné polici.
Ovoce a zelenina:
Měly by být uloženy v zásuvce na ovoce a zeleninu
Máslo a sýry:
Máslo a sýr zabalte do hliníkové fólie nebo polyetylénových (igelitových) sáčků, ze kterých vytlačte co
nejvíc vzduchu.
Lahve s mlékem:
Měly by mít víčko a uloženy v polici ve dveřích.

Tipy pro mrazení
•
•
•
•
•
•

Po prvním zapnutí nebo po dlouhodobém nepoužívání je třeba nechat spotřebič zapnutý alespoň 2
hodiny před vložením potravin.
Potraviny rozdělte na malé části, rychleji se zmrazí a budete tak moci vyjmout vždy jen potřebné
množství.
Zabalte potraviny do alobalu nebo potravinové vzduchotěsné fólie,
Nedovolte, aby se čerstvé nebo nezmrazené potraviny dotýkaly jiných již zmrzlých potravin, zamezíte
tak zvýšení teploty již zmrzlých potravin.
Zmrzlé výrobky, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z mrazáku, mohou způsobit omrzliny.
Doporučujeme označit datem každý balíček s potravinami, abyste měli přehled o době skladování.
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Tipy pro skladování zmrazených potravin
•
•

Ujistěte, že jsou mražené potraviny skladovány podle instrukcí uvedených na obale.
Jednou rozmrazené potraviny se mohou zkazit velmi rychle a nesmějí být znovu zamrazeny, pokud
nebyly tepelně zpracovány. Neskladujte mražené potraviny déle, než uvádí výrobce potravin na obalu.

Vypnutí spotřebiče
Pokud potřebujete vypnout spotřebič po delší dobu, je třeba postupovat následovně.
1. Vyjměte veškeré potraviny.
2. Napájecí kabel odpojte ze zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a osušte vnitřek spotřebiče.
4. Ujistěte se, že jsou dvířka mírně otevřena, aby mohl vzduch volně proudit.
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ČÁST 8: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Z hygienických důvodů je třeba, aby bylo zařízení (včetně vnějšího a vnitřního příslušenství) pravidelně
čištěno, a to alespoň jednou za dva měsíce.
POZOR!
Během čištění nesmí být zařízení připojeno do síťové zásuvky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před
čištěním vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Čištění vnějšího povrchu
Aby spotřebič dobře vypadal, je třeba jej pravidelně čistit.
•
Vodu aplikujte na hadřík a nikoli přímo na povrch zařízení. Zajistíte tak rovnoměrné rozetření vody po
povrchu.
•
Očistěte dvířka, rukojeti a skříňku hadříkem se slabým roztokem čisticího prostředku a pak je jemným
hadříkem utřete do sucha. Pozor!
•
Nepoužívejte ostré předměty, hrubé čisticí prostředky, které by mohly poškrábat povrch spotřebiče.
•
Při čištění nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky na auta, chlór, benzín nebo jiné organické látky,
abrazivní čisticí prostředky.

Čištění interiéru
Vnitřek je třeba pravidelně čistit. Interiér se bude snadněji čistit, jestliže bude uvnitř málo potravin. Vnitřní
prostor otřete měkkou utěrkou namočenou ve slabém roztoku vody a jedlé sody nebo octa, otřete utěrkou
namočenou v čisté teplé vodě. Před vložením polic a zásuvky na zeleninu tyto díly důkladně vysušte.
Důkladně vysušte všechny povrchy a vyjímatelné díly.
Na vnitřních stranách mrazáku, zvláště pokud jsou dvířka mrazáku otevírána příliš často nebo ponechána
delší dobu otevřená, se může vytvořit vrstva ledu. Pokud je ledová vrstva příliš silná, vyjměte potraviny z
mrazáku a postupujte následovně:
1.
2.

Vyndejte potraviny a příslušenství, odpojte zařízení od napájení a nechte otevřená dvířka. Pro urychlení
procesu rozmrznutí důkladně místnost větrejte.
Jakmile je odmrazení dokončené, vyčistěte mrazák stejným způsobem jako ledničku.

POZOR!
Na odstranění vrstvy ledu v mrazáku nepoužívejte ostré předměty. Spotřebič můžete
zapojit do sítě a za-pnut, jen pokud je vnitřní prostor zcela suchý.
Čištění těsnění dvířek
Udržujte těsnění dvířek v čistotě. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit přilepení těsnění ke skříni a
jeho následné odtržení při otevření dvířek. Omyjte těsnění slabým čisticím prostředkem a teplou vodou. Po
vyčištění je opláchněte a důkladně vysušte.
POZOR!
Spotřebič je dovoleno zapnout až po úplném vysušení těsnění dvířek.
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Odmrazování
Proč odmrazovat
Voda obsažená v potravinách nebo vzdušná vlhkost, která se dostane do ledničky při otevírání dvířek, může
uvnitř vytvořit vrstvu námrazy. Pokud je námraza silná, sníží se účinnost chlazení. Pokud je silnější než 10 mm,
měli byste provést odmrazení.

Odmrazování v prostoru pro skladování čerstvých potravin
Je automaticky řízeno zapnutím nebo vypnutím regulátoru teploty tak, aby nebylo nutné provádět žádnou
operaci odmrazování. Voda z odmrazování bude prostřednictvím odtokové trubky v zadní části ledničky
automaticky odváděna do odkapávací misky.

Odmrazování v prostoru pro skladování zmrazených potravin
•
•
•
•
•

Odmrazování mrazničky je nutné provést ručně. Před odmrazováním vyndejte potraviny.
Vytáhněte ven zásobník na led nebo jej dočasně položte do prostoru pro čerstvé potraviny.
Nastavte regulátor teploty do polohy „0“ (kompresor přestane pracovat) a nechte dvířka ledničky
otevřená, dokud se led a námraza zcela nerozpustí a neshromáždí v dolní části prostoru mrazničky.
Setřete vodu pomocí měkkého hadříku.
Potřebujete-li proces odmrazování urychlit, můžete vložit do mrazicího prostoru misku s teplou vodou
(přibližně 50 °C) a seškrábnout led a námrazu pomocí odmrazovací špachtle. Poté, co tak učiníte,
nezapomeňte nastavit ovladač regulátoru teploty do původní polohy.
Nedoporučujeme ohřívat prostor mrazničky přímo horkou vodou nebo vysoušečem vlasů, aby se
nezdeformoval vnitřní plášť.
Dále nedoporučujeme seškrabávat led a námrazu nebo oddělovat potraviny přimrzlé k nádobám
ostrými nebo dřevěnými nástroji, abyste nepoškodili vnitřní plášť nebo povrch výparníku.
VAROVÁNÍ!
Spotřebič vypnete nastavením ovladače teploty na stupeň „0“.
DŮLEŽITÉ!
Ledničku byste měli odmrazovat alespoň jednou za měsíc. Pokud byla během jeho provozu často
otevírána dvířka nebo pokud byl spotřebič používán v extrémně vlhkém prostředí, doporučujeme
odmrazovat každé dva týdny.

Pokud nebudete zařízení dlouhou dobu používat
•
•
•
•
•

Vyndejte všechny balíčky chlazených potravin.
Vypněte zařízení otočením regulátoru teploty do polohy „0“.
Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky nebo vypněte či odpojte zdroj elektrické energie.
Důkladně spotřebič vyčistěte (viz část: Čištění a údržba)
Nechte dvířka otevřená, aby uvnitř nevznikal nepříjemný zápach.
POZNÁMKA:
Pokud spotřebič má mrazicí box.
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ČÁST 9: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud zaznamenáte problém se svým spotřebičem nebo zjistíte, že spotřebič nefunguje správně, můžete
některé běžné závady odstranit sami před kontaktováním autorizovaného servisního střediska.
VAROVÁNÍ!
Nepokoušejte se spotřebič opravit sami. Pokud problém přetrvává i poté, co jste provedli níže uvedené
kontroly, obraťte se na autorizované servisní středisko, kvalifikovaného elektrikáře nebo prodejce, u
kterého jste tento výrobek zakoupili.
Problém

Možná příčina a řešení
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojený do zásuvky.

Zařízení nefunguje
správně

Zkontrolujte pojistku nebo napájecí okruh a v případě potřeby ji vyměňte.
Venkovní teplota je příliš nízká. Pro vyřešení tohoto problému zkuste nastavit
nižší teplotu v mrazicím prostoru.
Je nutné vyčistit vnitřní prostor spotřebiče.

Nepříjemný zápach

Některé potraviny, nádoby nebo zabalené potraviny způsobují nepříjemný
zápach.
Níže uvedené zvuky jsou zcela normální:
•
Chod kompresoru.
•
Cvaknutí před spuštěním kompresoru.

Zařízení způsobuje hluk

Jiné neobvyklé zvuky mohou být způsobeny níže uvedenými důvody a
mohou vás upozornit na nutnost kontroly a případné akce:
•
Lednička nestojí vodorovně.
•
Zadní část zařízení se dotýká stěny.
•
Lahve nebo nádoby spadly nebo se kutálejí.

Kompresor nepřetržitě
běží

Je normální slyšet často zvuk motoru kompresoru, který může za
následujících okolností běžet častěji než obvykle:
•
Nastavená teplota je nižší nebo obvykle
•
Vložili jste větší množství teplých potravin do spotřebiče najednou.
•
Teplota uvnitř ledničky je příliš vysoká.
•
Dvířka byla delší dobu otevřena.
•
Právě jste spotřebič instalovali nebo byl zapnut po delší době.

V mrazicím prostoru je
vrstva námrazy

Potraviny rovnejte v ledničce tak, aby kolem nich mohl proudit vzduch.
Ujistěte, že jsou dvířka zcela zavřena. Pro odstranění námrazy se řiďte pokyny
v kapitole čištění a péče.

Teplota uvnitř mrazničky
je příliš vysoká.

Dvířka byla otevřena delší dobu nebo byla příliš často otevírána; nebo nebyla
dvířka zavřena z důvodu nějaké překážky; nebo je zařízení nainstalováno s
nedostatečným volným prostorem po stranách, vzadu a nahoře.

Teplota uvnitř mrazničky
je příliš nízká.

Zvyšte teplotu - podle popisu regulátoru.
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Problém

Možná příčina a řešení

Dvířka se špatně zavírají

Zkontrolujte, jestli je horní část ledničky nakloněna o 10 - 15 mm dozadu, aby
se dvířka mohla sama zavírat, nebo jestli jim něco nebrání.

Na podlahu kape voda

Miska na vodu (umístěná v dolní části skříňky) není správně vyrovnána, nebo
je odvodňovací trubka (pod horní části uložení kompresoru) nesprávně
umístěna a neodvádí vodu do této misky, nebo je odvodňovací trubka
ucpaná. Budete možná muset odtáhnout ledničku od stěny a zkontrolovat
misku a trubku.

Osvětlení nefunguje

•

LED osvětlení je rozbité. Kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
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ČÁST 10: INFORMAČNÍ LIST
INFORMAČNÍ LIST: Philco
Značka Philco:
Značka
Číslo produktu
Typ spotřebiče 3)
Třída energetické účinnosti
(A... nízká spotřeba energie až G vysoká spotřeba energie)
Spotřeba energie za 365 dnů 1) (kWh)
Celkový dostupný objem: I
z toho: lednička I
z toho: mrazák I
Klasifikace mrazničky hvězdičkami
Bezpečný výpadek energie po dobu h
Mrazicí výkon kg / 24 h
Klimatická třída 2)
Napětí
Úroveň hluku 4) (dB) (re 1pW)
Rozměry v cm (v x š x h)
Hmotnost kg

Philco
PC 1652
7
A++
160
165
122
43
****
15
2,5
N/ST
220-240 V / 50 Hz
39
143 x 49.5 x 56.2
41

1) Spotřeba elektrické energie v kWh / rok je založena na výsledcích normalizovaného testu prováděného
po dobu 24 hodin.
Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na používání a umístění spotřebiče.
2) SN: teploty okolí v rozmezí +10 °C až +32 °C
ST: teploty okolí v rozmezí +16°C až +38 °C
N: teploty okolí v rozmezí +16 °C až +32 °C
3) 1 = Lednička bez zón s nízkou teplotou
7 = Lednička/mraznička se zónami s nízkou teplotou *(***)
8 = Mrazicí box
4) Úroveň hluku podle evropské normy EN 60704.
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ČÁST 11: LIKVIDACE SPOTŘEBIČE
Toto zařízení je zakázáno likvidovat jako domovní odpad.

Obalové materiály
Obalové materiály označené symbolem recyklace jsou recyklovatelné. Zlikvidujte obalový materiál uložením
do vhodného odpadového kontejneru pro recyklaci.

Před likvidací zařízení
1.
2.

Vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej i s vidlicí

VAROVÁNÍ!
Ledničky obsahují chladicí náplň a plyny v izolačním materiálu. Chladivo a plyny je nutno profesionálně
zlikvidovat, neboť mohou způsobit poškození zraku a jsou hořlavé.
Před likvidací spotřebiče se ujistěte, že není potrubí chladicího okruhu poškozeno.
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Aby se zabránilo kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny.
Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami a odmrazovacími systémy.
Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby nebyly v kontaktu s jinými
potravinami.
Dvouhvězdičková mrazicí přihrádka je vhodná pro skladování zmrazených potravin, skladování nebo
výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
Jedno-, dvoj- a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
Přihrádka

Typ přihrádky

Cílová
teplota [°C]

Vhodné potraviny

1

chladnička

+2≤+8

Vajíčka, vařené potraviny, balené potraviny, ovoce a
zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a jiné potraviny,
které nejsou vhodné pro zmrazování.

2

(***)*-mraznička

≤-18

Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní ryby
a masné výrobky (doporučený čas uchování je 3 měsíce
– nutriční hodnoty a chuť se časem zhoršují), vhodné pro
mrazení čerstvých potravin.

3

***-mraznička

≤-18

Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní ryby
a masné výrobky (doporučený čas uchování je 3 měsíce –
nutriční hodnoty a chuť se časem zhoršují), nevhodné na
zmrazování čerstvých potravin.

4

**-mraznička

≤-12

Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní ryby
a masné výrobky (doporučený čas uchování je 2 měsíce –
nutriční hodnoty a chuť se časem zhoršují), nevhodné na
zmrazování čerstvých potravin.

≤-6

Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní ryby
a masné výrobky (doporučený čas uchování je měsíc –
nutriční hodnoty a chuť se časem zhoršují), nevhodné na
zmrazování čerstvých potravin.

-6≤0

Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuře, některé
balené potraviny atd. (Doporučuje se zkonzumovat
tentýž den, ale nejpozději do 3 dnů). Balené / částečně
zpracované potraviny (nezmrazené potraviny).

-2≤+3

Čerstvé / mrazené vepřové, hovězí, kuřecí maso,
sladkovodní ryby atd. (Uschovejte maximálně 7 dní při
teplotě pod 0 °C. Při teplotě nad 0 °C se doporučuje
konzumace tentýž den, nebo nejpozději do 2 dnů).
Mořské plody (při teplotě nižší než 0 °C skladujte
maximálně 15 dní, nedoporučuje se při teplotě nad 0 °C)

5

6

7

*-mraznička

0 hvězdiček

chlazení
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8

čerstvé jídlo

0≤+4

9

víno

+5≤+20

Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso,
vařená jídla atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý
den, ale nejpozději do 3 dnů)
Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

Poznámka: různé potraviny skladujte podle typu přihrádky nebo cílové skladovací teploty zakoupených
potravin.
-

Pokud chladničku nebudete delší dobu používat, vypněte ji, rozmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dvířka
otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní v prostoru chladničky.

Čištění dávkovačů vody (speciálně pro modely s dávkovači vody):
- Vyčistěte nádržky na vodu, pokud nebyly použity více 48 hodin; propláchněte potrubí přívodu vody,
pokud voda nebyla čerpána více než 5 dní.
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Tipy pro úsporu energie
• Spotřebič by měl být umístěn v nejchladnější části místnosti, mimo dosah tepelných zdrojů a přímých
slunečních paprsků.
• Teplé potraviny nebo pokrmy nechte před vložením do spotřebiče vychladnout na pokojovou teplotu.
Přetížení spotřebiče nutí kompresor pracovat déle. Potraviny, které se zmrazují příliš pomalu, ztrácejí na
kvalitě nebo se mohou zkazit.
• Ujistěte se, že potraviny jsou dobře zabalené. Před vložením do spotřebiče je otřete, snížíte tak tvorbu
námrazy uvnitř spotřebiče.
• Vnitřní prostor spotřebiče byste neměli vykládat hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo papírovými
utěrkami. Tyto materiály narušují cirkulaci studeného vzduchu a spotřebič tak pracuje méně efektivně.
• Potraviny řádně uspořádejte a označte, abyste je poté snadno našli a nenechávali dvířka spotřebiče dlouho
otevřená. Vyjměte co nejvíce položek najednou a zavřete dvířka co nejdříve.

Každodenní používání
Aby se zabránilo kontaminaci potravin, respektujte prosím následující instrukce:
• Dlouhodobé otevírání dveří muže způsobit výrazný nárůst teploty v prostoru spotřebiče.
• Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupné odvodňovací systémy.
• Nádoby na vodu vyčistěte, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchnete vodu pokud není
voda odebrána několik dní.
• Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce, aby nedocházelo ke kontaktu s jinými
potravinami nebo na ně nekapalo.
• Dvouhvězdičkové prostory pro zmrazené potraviny (jsou-li uvedeny, jsou vhodné pro skladování
předmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
• Jedno, dvou a tříhvězdičkové prostory nejsou vhodné pro mrazení čerstvých potravin.
• Pokud se chladicí spotřebič zanechává prázdný po dlouhou dobu, je třeba ho vypnout, odmrazit, vyčistit,
vysušit a nechat dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.
Umístěte různé potraviny do různých přihrádek podle níže uvedené tabulky
Část v lednici

Typ potraviny

Dveře nebo balkony
chladničky

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

Šuplíková zásuvka na zeleninu
(zásuvka na salát)

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

Police lednice (box / zásuvka)

• Syrové maso, drůbež, ryby (zkrácená doba skladování).

Police lednice - prostřední

• Mléčné výrobky, vejce.

Police lednice - horní

• Potraviny, které nepotřebují vaření, jako jsou hotová jídla, maso,
zbytky.
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POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH
MATERIÁLŮ
Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí
být zacházeno jako s komunálním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném
místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v
některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu
prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže
ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní
prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu.
Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu.
Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.
Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii
Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v jiných státech mimo Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu
likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.
Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.
Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a
vyhrazujeme si právo provést tyto změny.

VAROVÁNÍ! BĚHEM POUŽÍVÁNÍ, SERVISU A LIKVIDACE
VĚNUJTE POZORNOST SYMBOLU PODOBNÉMU NA LEVÉ
STRANĚ, KTERÝ JE UMÍSTĚN NA ZADNÍ STRANĚ SPOTŘEBIČE
(ZADNÍ PANEL NEBO KOMPRESOR) A SE ŽLUTOU NEBO
ORANŽOVOU BARVOU.
JE TO RIZIKO POŽÁRNÍHO VAROVNÉHO SYMBOLU. JSOU ZDE
HOŘLAVÉ MATERIÁLY POTRUBÍ A KOMPRESOR. BUĎTE DALEKO
OD OHNĚ BUĎTE PROSÍM DALEKO OD ZDROJE OHNĚ BĚHEM
POUŽÍVÁNÍ, OBSLUHY SPOTŘEBIČE A LIKVIDACE.
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