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Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky PHILCO. Aby mohol váš spotrebič slúžiť dobre, prečítajte si 
všetky pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu.
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ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI A SPRÁVNOSTI POUŽÍVANIA SI, 
PROSÍM, PRED INŠTALÁCIOU A PRVÝM POUŽITÍM TOHTO 
SPOTREBIČA POZORNE PREČÍTAJTE TÚTO POUŽÍVATEĽSKÚ 
PRÍRUČKU VRÁTANE RÁD A VAROVANÍ. ABY NEDOCHÁDZALO K 
ZBYTOČNÝM CHYBÁM A NEHODÁM, JE DÔLEŽITÉ ZAISTIŤ, ABY 
BOLI VŠETCI POUŽÍVATELIA TOHTO SPOTREBIČA DÔKLADNE 
OBOZNÁMENÍ S JEHO OVLÁDANÍM A BEZPEČNOSTNÝMI 
FUNKCIAMI. USCHOVAJTE TIETO POKYNY A V PRÍPADE 
PREMIESTNENIA ALEBO PREDAJA ICH PRILOŽTE K ZARIADENIU, 
ABY BOLI PO CELÝ ČAS JEHO ŽIVOTNOSTI K DISPOZÍCII 
INFORMÁCIE O SPRÁVNOM A BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ. 
ABY NEDOŠLO K OHROZENIU ŽIVOTA ALEBO MAJETKU, 
DODRŽIAVAJTE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA UVEDENÉ V TEJTO 
POUŽÍVA-TEĽSKEJ PRÍRUČKE. VÝROBCA NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA 
ŠKODY SPÔSOBENÉ ICH ZANEDBANÍM.

BEZPEČNOSŤ DETÍ A ĎALŠÍCH ZRANITEĽNÝCH OSÔB

•	 TENTO	SPOTREBIČ	MÔŽU	POUŽÍVAŤ	DETI	STARŠIE	AKO	8	
ROKOV A OSOBY S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI 
ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO NEDOSTATKOM 
SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK SÚ POD DOZOROM ALEBO BOLI 
POUČENÉ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA A CHÁPU 
NEBEZPEČENSTVO HROZIACE PRI NESPRÁVNOM POUŽÍVANÍ.

 DETI SA NESMÚ S TÝMTO SPOTREBIČOM HRAŤ.
 ČISTENIE A BEŽNÚ ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ 

DOHĽADU DOSPELEJ OSOBY.
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•	 UDRŽUJTE	VŠETKY	OBALOVÉ	MATERIÁLY	MIMO	DOSAHU	DETÍ,	
ABY NEHROZILO NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA.

•	 PRED	LIKVIDÁCIOU	TOHTO	SPOTREBIČA	VYTIAHNITE	ZÁSTRČKU	
ZO ZÁSUVKY, ODREŽTE PRIPÁJACÍ KÁBEL (ČO NAJBLIŽŠIE K 
SPOTREBIČU) A ODSTRÁŇTE DVIERKA, ABY STE ZABRÁNILI 
ÚRAZU HRAJÚCICH SA DETÍ ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ICH 
UZATVORENIU V TOMTO SPOTREBIČI.

•	 AK	MÁ	TENTO	SPOTREBIČ	S	MAGNETICKÝM	TESNENÍM	DVIEROK	
NAHRADIŤ STARŠIE ZARIADENIE VYBAVENÉ NA DVIERKACH 
ALEBO VEKU ZÁMKOU S PRUŽINOVOU ZÁPADKOU, ZAISTITE, 
ABY BOLA PRED LIKVIDÁCIOU STARÉHO ZARIADENIA ZÁMKA 
VYRADENÁ Z ČINNOSTI. TÝM ZABRÁNITE TOMU, ABY SA Z 
TOHTO ZARIADENIA STALA ŽIVOTU NEBEZPEČNÁ PASCA PRE 
DETI.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ

VAROVANIE! TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ NA POUŽITIE 
V DOMÁCNOSTIACH ALEBO PODOBNÝCH 
PRIESTOROCH, AKO NAPRÍKLAD: ZAMESTNANECKÉ 
KUCHYNKY V OBCHODOCH, KANCELÁRIÁCH A NA ĎALŠÍCH 
PRACOVISKÁCH, PRIESTORY VYUŽÍVANÉ KLIENTMI 
HOTELOV, MOTELOV A ĎALŠÍCH OBYTNÝCH PRIESTOROV,  
UBYTOVACIE ZARIADENIA TYPU „IZBA S RAŇAJKAMI“; 
KATERING	A	PODOBNÉ	NEPREDAJNÉ	POUŽITIE.

VAROVANIE! VNÚTRI TOHTO SPOTREBIČA NESKLADUJTE 
VÝBUŠNÉ LÁTKY, AKO NAPRÍKLAD SPREJE S HORĽAVÝM 
OBSAHOM.
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VAROVANIE! AK SA POŠKODÍ NAPÁJACÍ KÁBEL, MUSÍ HO 
VYMENIŤ VÝROBCA, JEHO SERVISNÝ TECHNIK ALEBO 
PODOBNE KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SA VYLÚČILO 
AKÉKOĽVEK NEBEZPEČENSTVO.

VAROVANIE! NEBLOKUJTE VETRACIE OTVORY V KRYTE 
SPOTREBIČA ALEBO, V PRÍPADE VSTAVANIA SPOTREBIČA, V 
KUCHYNSKEJ LINKE.

VAROVANIE! PROCES ODMRAZOVANIA SA NESNAŽTE 
URÝCHLIŤ ŽIADNYMI MECHANICKÝMI PROSTRIEDKAMI ČI 
INÝMI POMÔCKAMI S VÝNIMKOU TÝCH, KTORÉ ODPORÚČA 
VÝROBCA.

VAROVANIE! NEPOŠKODZUJTE CHLADIACI OKRUH.

VAROVANIE! VNÚTRI ÚLOŽNÝCH PRIESTOROV TOHTO 
SPOTREBIČA NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA, 
POKIAĽ TAK PRIAMO NEODPORÚČA VÝROBCA.

VAROVANIE! CHLADIACA NÁPLŇ A PLYN OBSIAHNUTÝ V 
IZOLAČNOM MATERIÁLI SÚ HORĽAVÉ.
LIKVIDÁCIU TOHTO SPOTREBIČA VYKONAJTE VÝHRADNE V 
OFICIÁLNOM ZBERNOM DVORE.
NEVYSTAVUJTE OTVORENÉMU OHŇU.
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CHLADIACA NÁPLŇ

V CHLADIACOM OKRUHU TOHTO SPOTREBIČA SA AKO 
CHLADIACE MÉDIUM POUŽÍVA IZOBUTÉN (R600A), ČO JE ZEMNÝ 
PLYN S VYSOKOU ÚROVŇOU KOMPATIBILITY SO ŽIVOTNÝM 
PROSTREDÍM, KTORÝ JE VŠAK HORĽAVÝ. POČAS PREPRAVY 
A INŠTALÁCIE TOHTO SPOTREBIČA ZAISTITE, ABY NEDOŠLO 
K POŠKODENIU ŽIADNEJ ČASTI CHLADIACEHO OKRUHU. 
CHLADIACE MÉDIUM (R600A) JE HORĽAVÉ.

POZOR! RIZIKO POŽIARU / HORĽAVÉ MATERIÁLY

AK DÔJDE K POŠKODENIU CHLADIACEHO OKRUHU:
•	 NEPOUŽÍVAJTE	OTVORENÝ	OHEŇ	A	PROSTRIEDKY	NA	

ZAPAĽOVANIE.
•	 DÔKLADNE	VYVETRAJTE	MIESTNOSŤ,	V	KTOREJ	JE	SPOTREBIČ	

UMIESTNENÝ.
AKÁKOĽVEK ZMENA TECHNICKÝCH PARAMETROV ALEBO 
ÚPRAVA TOHTO PRODUKTU JE NEBEZPEČNÁ.
AKÉKOĽVEK POŠKODENIE KÁBLA MÔŽE SPÔSOBIŤ SKRAT, 
POŽIAR ALEBO ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
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ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

•	 NAPÁJACÍ	KÁBEL	JE	ZAKÁZANÉ	PREDLŽOVAŤ.
•	 ZAISTITE,	ABY	SA	NEMOHLA	POŠKODIŤ	VIDLICA	NAPÁJACIEHO	

KÁBLA. ZDEFORMOVANÁ ALEBO POŠKODENÁ VIDLICA 
NAPÁJACIEHO KÁBLA BY SA MOHLA PREHRIAŤ A SPÔSOBIŤ 
POŽIAR.

•	 ZAISTITE,	ABY	ZOSTAL	VOĽNÝ	PRÍSTUP	K	SIEŤOVEJ	ZÁSTRČKE	
SPOTREBIČA.

•	 PRI	ODPÁJANÍ	NEŤAHAJTE	ZA	NAPÁJACÍ	KÁBEL.
•	 AK	JE	ZÁSUVKA	NAPÁJACIEHO	KÁBLA	UVOĽNENÁ,	

NEPRIPÁJAJTE DO NEJ ZÁSTRČKU. INAK HROZÍ 
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO 
POŽIARU.

•	 JE	ZAKÁZANÉ	POUŽÍVAŤ	TENTO	SPOTREBIČ	BEZ	KRYTU	
ŽIAROVKY VNÚTORNÉHO OSVETLENIA.

•	 TÁTO	CHLADNIČKA	JE	URČENÁ	IBA	NA	NAPÁJANIE	ZO	
ZDROJA	ENERGIE	S	JEDNOFÁZOVÝM	STRIEDAVÝM	PRÚDOM	
A NAPÄTÍM 220 – 240 V / 50 HZ. AK JE KOLÍSANIE NAPÄTIA 
V MIESTE POUŽÍVANIA TAK VEĽKÉ, ŽE NAPÄTIE PREKRAČUJE 
VYŠŠIE UVEDENÝ ROZSAH, PRIPOJTE K CHLADNIČKE Z 
BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV STRIEDAVÝ AUTOMATICKÝ 
REGULÁTOR	NAPÄTIA	S	VÝKONOM	MINIMÁLNE	350	W.	
CHLADNIČKA MUSÍ BYŤ ZAPOJENÁ DO SAMOSTATNEJ 
ZÁSUVKY, NIE DO ZÁSUVKY SPOLOČNEJ PRE ĎALŠIE 
SPOTREBIČE. KONCOVKA NAPÁJACIEHO KÁBLA MUSÍ BYŤ 
KOMPATIBILNÁ SO ZÁSUVKOU S UZEMŇOVACÍM VODIČOM.
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KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

•	 V	CHLADNIČKE	NESKLADUJTE	HORĽAVÉ	PLYNY	ALEBO	
KVAPALINY. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.

•	 V	CHLADNIČKE	NEPOUŽÍVAJTE	ŽIADNE	ELEKTRICKÉ	
ZARIADENIA (NAPR. ELEKTRICKÉ ZARIADENIA NA VÝROBU 
ZMRZLINY, MIXÉRY A POD.).

•	 PRI	ODPÁJANÍ	OD	ZÁSUVKY	VYŤAHUJTE	ZO	SIEŤOVEJ	ZÁSUVKY	
VŽDY ZÁSTRČKU; NIKDY NEŤAHAJTE ZA KÁBEL.

•	 DO	BLÍZKOSTI	PLASTOVÝCH	ČASTÍ	CHLADNIČKY	NEDÁVAJTE	
HORÚCE PREDMETY.

•	 DOPREDU	ZABALENÉ	ZMRAZENÉ	POTRAVINY	SKLADUJTE	
PODĽA POKYNOV ICH VÝROBCOV.

•	 JE	NUTNÉ	STRIKTNE	DODRŽIAVAŤ	ODPORÚČANIA	PRE	
SKLADOVANIE OD VÝROBCOV SPOTREBIČOV. PREČÍTAJTE SI 
PRÍSLUŠNÉ POKYNY NA SKLADOVANIE.

•	 DO	PRIESTORU	MRAZNIČKY	NEUKLADAJTE	NÁPOJE	SÝTENÉ	
OXIDOM UHLIČITÝM ALEBO ŠUMIVÉ NÁPOJE, KTORÝCH OBAL 
JE POD TLAKOM, KTORÝ MÔŽE SPÔSOBIŤ VÝBUCH A NÁSLEDNÉ 
POŠKODENIE TOHTO SPOTREBIČA.

•	 ZMRAZENÉ	POTRAVINY	MÔŽU	V	PRÍPADE	KONZUMÁCIE	HNEĎ	
PO VYBRATÍ Z PRIESTORU MRAZNIČKY SPÔSOBIŤ POPÁLENIE 
MRAZOM.

•	 NESTAVAJTE	TENTO	SPOTREBIČ	NA	PRIAME	SLNEČNÉ	SVETLO.
•	 UDRŽUJTE	HORIACE	SVIEČKY,	LAMPY	A	ĎALŠIE	PREDMETY	

S OTVORENÝM OHŇOM MIMO DOSAHU SPOTREBIČA, ABY 
NEDOŠLO K POŽIARU SPOTREBIČA.

•	 TENTO	SPOTREBIČ	JE	URČENÝ	NA	SKLADOVANIE	POTRAVÍN	
ALEBO NÁPOJOV V BEŽNEJ DOMÁCNOSTI, AKO JE UVEDENÉ V 
TEJTO PRÍRUČKE.
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•	 TENTO	SPOTREBIČ	JE	ŤAŽKÝ.	PRI	JEHO	PREMIESTŇOVANÍ	
DBAJTE NA ZVÝŠENÚ OPATRNOSŤ.

•	 AK	SÚ	VAŠE	RUKY	MOKRÉ	ALEBO	VLHKÉ,	NEVYŤAHUJTE	
POTRAVINY Z PRIESTORU MRAZNIČKY A ANI SA ICH 
NEDOTÝKAJTE, INAK BY STE SI MOHLI POŠKODIŤ POKOŽKU 
ALEBO SA POPÁLIŤ MRAZOM.

•	 NA	ZÁKLADŇU,	ZÁSUVKY,	DVIERKA	A	POD.	NIKDY	NESTÚPAJTE	
A NEPOUŽÍVAJTE JE AKO OPORU.

•	 ZARIADENIE	NEPREVÁŽAJTE	VO	VODOROVNEJ	POLOHE,	
PRETOŽE BY MOHOL OLEJ Z KOMPRESORA VYTIECŤ DO 
CHLADIACEHO OKRUHU.

•	 ZMRAZENÉ	POTRAVINY	SA	NESMÚ	PO	ROZMRAZENÍ	ZNOVU	
ZMRAZOVAŤ.

•	 NEKONZUMUJTE	ĽADOVÉ	NANUKY	ALEBO	KOCKY	ĽADU	
PRIAMO Z MRAZNIČKY, ABY VÁM NEOMRZLI PERY ALEBO ÚSTA.

•	 NEPREPĹŇAJTE	POLIČKY	V	DVIERKACH	ZÁSUVKY	NA	OVOCIE	
A ZELENINU, ABY Z NICH NIEČO NEVYPADLO A NIEKOHO 
NEPORANILO.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

•	 PRED	ÚDRŽBOU	VYPNITE	SPOTREBIČ	A	ODPOJTE	SIEŤOVÚ	
ZÁSTRČKU OD SIEŤOVEJ ZÁSUVKY.

•	 NA	ČISTENIE	TOHTO	SPOTREBIČA	NEPOUŽÍVAJTE	KOVOVÉ	
PREDMETY,	PARNÉ	ČISTIČE,	ÉTERICKÉ	OLEJE,	ORGANICKÉ	
ROZPÚŠŤADLÁ ALEBO ČISTIACE PROSTRIEDKY S BRÚSNYM 
ÚČINKOM.

•	 NA	ODSTRÁNENIE	NÁMRAZY	Z	TOHTO	SPOTREBIČA	
NEPOUŽÍVAJTE OSTRÉ PREDMETY. POUŽÍVAJTE PLASTOVÚ 
ŠKRABKU.
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE!

•	 PRI	PRIPÁJANÍ	K	ZDROJU	ELEKTRICKEJ	ENERGIE	POSTUPUJTE	
STRIKTNE PODĽA POKYNOV V TEJTO PRÍRUČKE.

•	 VYBAĽTE	SPOTREBIČ	A	SKONTROLUJTE,	ČI	NIE	JE	POŠKODENÝ.	
AK JE SPOTREBIČ POŠKODENÝ, NEPRIPÁJAJTE HO. PRÍPADNÉ 
ŠKODY IHNEĎ OZNÁMTE SVOJMU PREDAJCOVI. V TAKOM 
PRÍPADE NEVYHADZUJTE OBALOVÉ MATERIÁLY.

•	 PRED	PRIPOJENÍM	SPOTREBIČA	ODPORÚČAME	POČKAŤ	
NAJMENEJ ŠTYRI HODINY, ABY MOHOL OLEJ STIECŤ SPÄŤ DO 
KOMPRESORA.

•	 OKOLO	SPOTREBIČA	JE	NUTNÉ	ZAISTIŤ	DOSTATOČNÚ	
CIRKULÁCIU VZDUCHU, ABY SA NEPREHRIEVAL. ABY BOLO 
ZAISTENÉ DOSTATOČNÉ ODVETRÁVANIE, POSTUPUJTE PODĽA 
POKYNOV NA INŠTALÁCIU.

•	 AK	JE	TO	MOŽNÉ,	ZADNÁ	ČASŤ	ZARIADENIA	BY	MALA	BYŤ	
OBRÁTENÁ K STENE, ABY SA PREDIŠLO DOTYKU ALEBO 
ZACHYTENIU O HORÚCE DIELY (KOMPRESOR, KONDENZÁTOR) 
A NEHROZILO NEBEZPEČENSTVO POŽIARU. POSTUPUJTE 
PODĽA POKYNOV NA INŠTALÁCIU.

•	 TENTO	SPOTREBIČ	SA	NESMIE	UMIESTŇOVAŤ	DO	BLÍZKOSTI	
RADIÁTOROV ALEBO SPORÁKOV.

•	 PO	INŠTALÁCII	SPOTREBIČA	MUSÍ	SIEŤOVÁ	ZÁSTRČKA	ZOSTAŤ	
DOSTUPNÁ.
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OPRAVY

•	 AKÉKOĽVEK	ELEKTRIKÁRSKE	PRÁCE	NUTNÉ	PRI	OPRAVE	TOHTO	
SPOTREBIČA MUSÍ VYKONÁVAŤ KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR 
ALEBO INÁ KOMPETENTNÁ OSOBA.

•	 TENTO	PRODUKT	SMIE	OPRAVOVAŤ	IBA	AUTORIZOVANÉ	
SERVISNÉ	STREDISKO	A	MUSIA	SA	POUŽIŤ	IBA	ORIGINÁLNE	
NÁHRADNÉ DIELY.

 1) AK JE ZARIADENIE BEZNÁMRAZOVÉ (FROST FREE).
 2) AK ZARIADENIE OBSAHUJE PRIESTOR MRAZNIČKY.

POZNÁMKA: DETI VO VEKU OD 3 DO 8 ROKOV MÔŽU VKLADAŤ 
POTRAVINY DO CHLADIACICH SPOTREBIČOV ALEBO VYBERAŤ
POTRAVINY Z CHLADIACICH SPOTREBIČOV (TOTO USTANOVENIE 
SA	VZŤAHUJE	LEN	NA	REGIÓN	EÚ).



Copyright © 2019, Fast ČR, a. s. Revision 04/2019

SK - 11

ČASŤ 2: INŠTALÁCIA NOVÉHO ZARIADENIA

Pred prvým použitím spotrebiča sa riaďte nasledujúcimi inštrukciami.

Prístup vzduchu k spotrebiču
Pre lepšiu účinnosť chladiaceho systému a úspore energie je nutné zaistiť správnu ventiláciu okolo 
spotrebiča, ktorá odvedie vznikajúce teplo. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zachovať okolo 
spotrebiča dostatok voľného miesta. 
Odporúčanie: Odporúčame ponechať minimálny priestor 75 mm od steny v zadnej časti, 
minimálne 100 mm od hornej časti, aspoň 100 mm od steny po bokoch, v prednej časti ponechajte 
voľný priestor na otvorenie dvierok, ktoré sa otvárajú v uhle 135°. Pozrite nasledujúci obrázok.

POZNÁMKA:
•	 Tento	spotrebič	je	vhodný	na	použitie	v	klimatickej	triede	N,	ST,	pozrite	nasledujúcu	tabuľku.	Ak	

ponecháte zariadenie dlhý čas v prostredí s teplotami mimo vyznačeného rozsahu, nemusí fungovať 
správne.

Klimatická trieda Teplota okolia

SN +10°C to +32°C

N +16°C to +32°C

ST +16°C to +38°C

T +16°C to +43°C

•	 Inštalujte	spotrebič	na	suchom	mieste,	aby	ste	sa	vyhli	nadmernej	vlhkosti.
•	 Inštalujte	spotrebič	mimo	dosahu	priameho	slnečného	svetla,	dažďa	alebo	mrazu.	Postavte	

zariadenie ďalej od všetkých zdrojov tepla, ako sú sporáky, krby, vykurovacie telesá a pod.

Umiestnenie spotrebiča do vodorovnej 
polohy
•	 V	zadnej	spodnej	časti	spotrebiča	sú	nastaviteľné	nohy,	pomocou	

ktorých môžete spotrebič vyrovnať, a zaistiť tak správnu cirkuláciu 
vzduchu. Môžete ich nastaviť ručne alebo pomocou vhodného kľúča.

•	 Aby	sa	dvierka	samy	zatvárali,	nakloňte	chladničku	asi	o	10	mm	dozadu.
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ČASŤ 3: POPIS SPOTREBIČA

Pohľad na spotrebič

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Riadiaca elektronika
2. Polica
3. Veko zásuvky na ovocie a zeleninu
4. Zásuvka na ovocie a zeleninu
5. Horná zásuvka mrazničky
6. Stredná zásuvka mrazničky
7. Spodná zásuvka mrazničky
8. Nastaviteľné nôžky
9. Horná priehradka dvierok
10. Spodná priehradka dvierok

POZNÁMKA:
Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania produktov sa môže vlastný spotrebič líšiť od popisu v tejto
príručke, ale funkcie a spôsoby použitia zostávajú rovnaké.
Aby ste získali viac miesta v priestore mrazničky, môžete vybrať zásuvky (okrem spodnej zásuvky!)
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ČASŤ 4: POUŽITIE

Zapnutie a regulácia teploty
•	 Pripojte	zástrčku	napájacieho	kábla	do	elektrickej	zásuvky	s	ochranným	uzemňovacím	kontaktom.	Keď	

sú otvorené dvierka priestoru chladničky, svieti vnútorné osvetlenie.
•	 Gombík	regulácie	teploty	je	umiestnený	v	hornej	časti	priestoru	chladničky.

Nastavenie 0 znamená:
Vypnuté.
Otočením v smere hodinových ručičiek spotrebič zapnite.

Nastavenie 1 znamená:
Najvyššia teplota, najteplejšie nastavenie.

Nastavenie 7 (koncová poloha) znamená:
Najnižšia teplota, najchladnejšie nastavenie.

DÔLEŽITÉ!
Pri bežnom použití odporúčame vybrať nastavenie 2, 3 alebo 4; ak chcete vyššiu alebo nižšiu teplotu, 
otočte gombík regulátora do potrebnej polohy.
Ak nastavíte regulátor na nižšiu teplotu, spotrebuje sa viac energie, zatiaľ čo vyššia teplota šetrí energiu, a 
zvyšuje tak energetickú účinnosť.

DÔLEŽITÉ!
Kombinácia vysokej okolitej teploty (napr. v horúcich letných dňoch) a nastavenia nízkej teploty (poloha 6 
až 7) môže spôsobiť nepretržitý chod kompresora!
Dôvod: Ak je izbová teplota vysoká, musí kompresor nepretržite bežať, aby udržal nízku teplotu v 
zariadení.

Výmena LED osvetlenia

VAROVANIE!
LED osvetlenie musí vymeniť servisný technik alebo kvalifikovaná osoba! Ak je LED osvetlenie poškodené, 
obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
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Vybratie a nasadenie poličky vo dvierkach

VAROVANIE!
Poličku dvierok nesmie skladať a nasadzovať používateľ! Ak je polička poškodená, obráťte sa na 
autorizované servisné stredisko.

Pri výmene poličky dvierok postupujte nasledovne:

Vybratie poličky dvierok

zatlačte dovnútra

Pravú stranu poličky zatlačte smerom dovnútra, zatiaľ čo pridržujete ľavú stranu.
Hneď ako sa zub poličky z dvierok uvoľní, vysuňte poličku hore.

Nasadenie poličky dvierok

zatlačte dovnútra

Najprv nakloňte ľavú stranu poličky a presvedčte sa, že ľavý zub zapadol do dvierok. Potom zatlačte pravú 
stranu smerom dovnútra a nechajte zub zapadnúť na miesto.
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Obrátenie otvárania dvierok
Stranu, na ktorú sa dvierka otvárajú, môžete zmeniť – z pravej (ako je dodané výrobcom) na ľavú, ak to 
umiestnenie chladničky vyžaduje.

VAROVANIE!
Pri zmene smeru otvárania dvierok nesmie byť spotrebič pripojený k zdroju energie.
Uistite sa, či ste odpojili zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky.

POZNÁMKA:
Pred začatím výmeny položte chladničku na chrbát, aby ste sa dostali k jej spodnej časti. Chladničku po-
ložte na mäkkú penovú podložku alebo podobný materiál, aby sa nepoškodili súčasti chladiaceho okruhu 
v zadnej časti.

Pri zmene smeru otvárania dvierok postupujte nasledovne.
1. Chladničku postavte. Otvorte dvierka hornej časti a vyberte všetky police (pozor, aby sa police nerozbili) 

a potom zavrite dvierka.
2. Zložte kryt horného závesu (pravého) 1, vyskrutkujte skrutky 2, a zložte diel 3. Práve odmontovaný 

diel 1 uložte do plastového vrecka, skrutky 2 a diel 3 dajte bokom.

POZNÁMKA:
Počas kroku 2 pridržujte horné dvierka rukou, aby nevypadli.

3. Odstráňte horné dvierka a položte ich na mäkký povrch prednou časťou nahor. Povoľte skrutky 1, a 
odstráňte diel 2, potom pripevnite diel 2 na ľavú stranu pomocou skrutiek 1.

4. Vyskrutkujte skrutky 1 na zaistenie stredného závesu 2 a zložte stredný záves 2. Potom zložte dolné 
dvierka.
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5. Spodné dvierka položte na mäkký povrch prednou časťou nahor. Povoľte skrutky 1, a odstráňte diel 2, 
potom pripevnite diel 2 na ľavú stranu pomocou skrutiek 1.

6. Zmeňte kryty otvorov pre skrutky v strednej podložke krytu zľava doprava (ako je znázornené na 
obrázku nižšie).

7. Chladničku položte, odstráňte diel 3 a vyskrutkujte skrutky 4. Odstráňte diel 5, 2 a diel 1.

8. Vyskrutkujte dolný záves, presaďte ho na druhú stranu a priskrutkujte.

9. Podobne ako v kroku 7, prehoďte diel 1 naľavo a diel 2, 5 napravo a potom pripevnite diel 1 
pomocou skrutiek 4. Nakoniec inštalujte diel 3.
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10. Spodné dvierka nasaďte na dolný záves a zarovnajte v osi s horným závesom. Stredný záves otočte o 180 
stupňov, nastavte stredný záves do správnej polohy a priskrutkujte ho.

11. Vyskrutkujte os horného závesu, otočte ho a zasaďte doň os späť. Potom ho uložte bokom na ďalšie 
použitie.

12. Odstráňte kryt otvoru pre skrutku 1, a použite ho na druhú stranu 2, ako vidieť na nasledujúcom 
obrázku.

13. Nasaďte horné dvierka do správnej polohy, nastavte diel 1 a horné dvierka a pripevnite diel 1 
pomocou skrutiek 2 (Pri inštalácii pridržujte horné dvierka rukou) , nakoniec nasaďte iný diel 3 (v 
plastovom vrecku).

POZNÁMKA:
Pri inštalácii dielu 3, ho treba najprv zatlačiť zľava doprava a potom pevne zatlačiť.

14. Otvorte horné dvierka, vložte späť police a zavrite ich.
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ČASŤ 6: POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Váš spotrebič je vybavený príslušenstvom všeobecne zmieneným v časti „Popis zariadenia“. V tejto časti sa 
dozviete, ako správne príslušenstvo používať.

Police do dvierok

•	 Sú	vhodné	na	skladovanie	vajec,	nápojov	v	plechovkách,	nápojov	vo	fľašiach,	balených	potravín	a	pod.	
Neskladujte však príliš ťažké potraviny.

Police v chladničke

•	 V	chladničke	sa	nachádza	niekoľko	políc,	ktoré	je	možné	podľa	potreby	vybrať	a	jednoducho	vyčistiť.
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ČASŤ 7: UŽITOČNÉ RADY A TIPY

Tipy na úsporu energie
Tu je niekoľko tipov na úsporu energie.
•	 Vyvarujte	sa	príliš	častému	a	dlhému	otváraniu	dvierok.
•	 Dbajte,	aby	bol	spotrebič	inštalovaný	čo	najďalej	od	zdrojov	tepla	(priame	slnečné	svetlo,	elektrická	rúra,	

sporák a pod.)
•	 Nenastavujte	teplotu	nižšiu,	než	je	nutné.
•	 Do	chladničky	nedávajte	potraviny	alebo	tekutiny,	pokým	sú	teplé	alebo	horúce.
•	 Inštalujte	spotrebič	na	dobre	vetranom	mieste	s	nízkou	vlhkosťou.	Riaďte	sa	inštrukciami	v	kapitole	

Inštalácia.
•	 Ak	je	na	obrázku	určitá	kombinácia	zásuviek	a	políc,	nemeňte	ich	pozíciu,	lebo	sú	takto	nastavené,	aby	

čo najviac šetrili energiou.

Tipy na chladenie čerstvých potravín

•	 Horúce	potraviny	nevkladajte	priamo	do	chladničky	ani	do	mrazničky,	vnútorná	teplota	sa	tým	zvýši,	a	
kompresor tak bude viac pracovať na vychladení a dôjde k zvýšeniu spotreby energie.

•	 Potraviny	zakryte	alebo	zabaľte,	najmä	ak	majú	silnú	arómu.
•	 	Umiestnite	potraviny	tak,	aby	mohol	okolo	nich	voľne	cirkulovať	vzduch.

Tipy na chladenie

•	 Mäso	(všetky	druhy)	zabaľte	do	potravinovej	fólie:
 zabaľte a uložte na sklenenú priehradku nad zásuvku na ovocie a zeleninu. Vždy dodržujte lehotu 

skladovania a dátum použitia/spotreby odporúčané výrobcom.
•	 Varené	potraviny,	studené	pokrmy	a	pod.:
 Mali by byť zakryté a umiestnené na ľubovoľnej polici.
•	 Ovocie	a	zelenina:
 Mali by byť uložené v zásuvke na ovocie a zeleninu
•	 Maslo	a	syry:
 Maslo a syr zabaľte do hliníkovej fólie alebo polyetylénových (igelitových) vreciek, z ktorých vytlačte čo 

najviac vzduchu.
•	 Fľaše	s	mliekom:
 Mali by mať viečko a byť uložené v polici vo dverách.

Tipy na mrazenie

•	 Po	prvom	zapnutí	alebo	po	dlhodobom	nepoužívaní	treba	pred	vložením	potravín	nechať	spotrebič	
zapnutý aspoň 2 hodiny.

•	 Potraviny	rozdeľte	na	malé	časti,	rýchlejšie	sa	zmrazia,	a	budete	tak	môcť	vybrať	vždy	len	potrebné	
množstvo.

•	 Zabaľte	potraviny	do	alobalu	alebo	potravinovej	vzduchotesnej	fólie,
•	 Nedovoľte,	aby	sa	čerstvé	alebo	nezmrazené	potraviny	dotýkali	iných	už	zmrznutých	potravín	–	

zamedzíte tak zvýšeniu teploty už zmrznutých potravín.
•	 Zmrznuté	výrobky,	ak	sú	konzumované	ihneď	po	vybratí	z	mrazničky,	môžu	spôsobiť	omrzliny.
•	 Odporúčame	označiť	dátumom	každý	balíček	s	potravinami,	aby	ste	mali	prehľad	o	lehote	skladovania.
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Tipy na skladovanie zmrazených potravín

•	 Uistite,	že	sú	mrazené	potraviny	skladované	podľa	inštrukcií	uvedených	na	obale.
•	 Raz	rozmrazené	potraviny	sa	môžu	skaziť	veľmi	rýchlo	a	nesmú	sa	znovu	zamrazovať,	ak	neboli	tepelne	

spracované. Neskladujte mrazené potraviny dlhšie, než uvádza výrobca potravín na obale.

Vypnutie spotrebiča

Ak potrebujete vypnúť spotrebič na dlhší čas, treba postupovať nasledovne.
1. Vyberte všetky potraviny.
2. Napájací kábel odpojte od zásuvky.
3. Dôkladne vyčistite a osušte vnútrajšok spotrebiča.
4. Uistite sa, že sú dvierka mierne otvorené, aby mohol vzduch voľne prúdiť.
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ČASŤ 8: ČISTENIE A ÚDRŽBA

Z hygienických dôvodov je potrebné, aby sa zariadenie (vrátane vonkajšieho a vnútorného príslušenstva) 
pravidelne čistilo, a to aspoň raz za dva mesiace.

POZOR!
Počas čistenia nesmie byť zariadenie pripojené do sieťovej zásuvky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prú-dom! Pred čistením vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Čistenie vonkajšieho povrchu
Aby spotrebič dobre vyzeral, je potrebné ho pravidelne čistiť.
•	 Vodu	aplikujte	na	handričku	a	nie	priamo	na	povrch	zariadenia.	Zaistíte	tak	rovnomerné	rozotrenie	vody	

po povrchu.
•	 Očistite	dvierka,	rukoväti	a	skrinku	handričkou	so	slabým	roztokom	čistiaceho	prostriedku	a	potom	ich	

jemnou handričkou utrite do sucha. Pozor!
•	 Nepoužívajte	ostré	predmety,	hrubé	čistiace	prostriedky,	ktoré	by	mohli	poškrabať	povrch	spotrebiča.
•	 Pri	čistení	nepoužívajte	riedidlá,	čistiace	prostriedky	na	autá,	chlór,	benzín	alebo	iné	organické	látky,	

abrazívne čistiace prostriedky.

Čistenie interiéru
Vnútrajšok treba pravidelne čistiť. Interiér sa bude ľahšie čistiť, ak bude vnútri málo potravín. Vnútorný 
priestor utrite mäkkou utierkou namočenou v slabom roztoku vody a jedlej sódy alebo octu, utrite utierkou 
namočenou v čistej teplej vode. Pred vložením políc a zásuvky na zeleninu tieto diely dôkladne vysušte.
Dôkladne vysušte všetky povrchy a vyberateľné diely.

Na vnútorných stranách mrazničky, zvlášť ak sa dvierka mrazničky otvárajú príliš často alebo ponechajú 
dlhšie otvorené, sa môže vytvoriť vrstva ľadu. Ak je ľadová vrstva príliš hrubá, vyberte potraviny z mrazničky a 
postupujte nasledovne:

1. Vyberte potraviny a príslušenstvo, odpojte zariadenie od napájania a nechajte otvorené dvierka. 
 Na urýchlenie procesu rozmrazenia dôkladne miestnosť vetrajte.
2. Hneď ako je odmrazenie dokončené, vyčistite mraznička rovnakým spôsobom ako chladničku.

POZOR!
Na odstránenie vrstvy ľadu v mrazničke nepoužívajte ostré predmety. Spotrebič môžete zapojiť do siete a 
zapnúť, len ak je vnútorný priestor úplne suchý.

Čistenie tesnenia dvierok
Udržujte tesnenie dvierok v čistote. Lepkavé potraviny a nápoje môžu spôsobiť prilepenie tesnenia k skrini 
a jeho následné odtrhnutie pri otvorení dvierok. Umyte tesnenie slabým čistiacim prostriedkom a teplou 
vodou. Po vyčistení ho opláchnite a dôkladne vysušte.

POZOR!
Spotrebič je dovolené zapnúť až po úplnom vysušení tesnenia dvierok.
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Odmrazovanie

Prečo odmrazovať

Voda obsiahnutá v potravinách alebo vzdušná vlhkosť, ktorá sa dostane do chladničky pri otváraní dvierok, 
môže vnútri vytvoriť vrstvu námrazy. Ak je námraza hrubá, zníži sa účinnosť chladenia. Ak je hrubšia než 10 
mm, mali by ste ju odmraziť.

Odmrazovanie v priestore na skladovanie čerstvých potravín

Je automaticky riadené zapnutím alebo vypnutím regulátora teploty tak, aby nebolo nutné vykonávať žiadnu 
operáciu odmrazovania. Voda z odmrazovania sa bude prostredníctvom odtokovej rúrky v zadnej časti 
chladničky automaticky odvádzať do odkvapkávacej misky.

Odmrazovanie v priestore na skladovanie zmrazených potravín

•	 Mrazničku	je	nutné	odmraziť	ručne.	Pred	odmrazovaním	vyberte	potraviny.
•	 Vytiahnite	von	zásobník	na	ľad	alebo	ho	dočasne	položte	do	priestoru	na	čerstvé	potraviny.
•	 Nastavte	regulátor	teploty	do	polohy	„0“	(kompresor	prestane	pracovať)	a	nechajte	dvierka	chladničky	

otvorené, pokým sa ľad a námraza úplne nerozpustia a nezhromaždia v dolnej časti priestoru mrazničky.
 Zotrite vodu pomocou mäkkej handričky.
•	 Ak	potrebujete	proces	odmrazovania	urýchliť,	môžete	vložiť	do	mraziaceho	priestoru	misku	s	teplou	

vodou (približne 50 °C) a zoškrabnúť ľad a námrazu pomocou odmrazovacej špachtle. Po tom, čo tak 
urobíte, nezabudnite nastaviť ovládač regulátora teploty do pôvodnej polohy.

•	 Neodporúčame	ohrievať	priestor	mrazničky	priamo	horúcou	vodou	alebo	sušičom	vlasov,	aby	sa	
nezdeformoval vnútorný plášť.

 Ďalej neodporúčame zoškrabovať ľad a námrazu alebo oddeľovať potraviny primrznuté k nádobám 
ostrými alebo drevenými nástrojmi, aby ste nepoškodili vnútorný plášť alebo povrch výparníka.

VAROVANIE!
Spotrebič vypnete nastavením ovládača teploty na stupeň „0“.

DÔLEŽITÉ!
Chladničku by ste mali odmrazovať aspoň raz za mesiac. Ak sa počas jej prevádzky často otvárali dvierka 
alebo ak sa spotrebič používal v extrémne vlhkom prostredí, odporúčame odmrazovať každé dva týždne.

Ak nebudete zariadenie dlho používať

•	 Vyberte	všetky	balíčky	chladených	potravín.
•	 Vypnite	zariadenie	otočením	regulátora	teploty	do	polohy	„0“.
•	 Vytiahnite	zástrčku	napájacieho	kábla	zo	zásuvky	alebo	vypnite	či	odpojte	zdroj	elektrickej	energie.
•	 Dôkladne	spotrebič	vyčistite	(pozrite	časť:	Čistenie	a	údržba)
•	 Nechajte	dvierka	otvorené,	aby	vnútri	nevznikal	nepríjemný	zápach.

POZNÁMKA:
Ak spotrebič má mraziaci box.
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ČASŤ 9: RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak zaznamenáte problém so svojím spotrebičom alebo zistíte, že spotrebič nefunguje správne, môžete 
niektoré bežné poruchy odstrániť sami pred kontaktovaním autorizovaného servisného strediska.

VAROVANIE!
Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami. Ak problém pretrváva aj po tom, čo ste vykonali nižšie uvedené 
kontroly, obráťte sa na autorizované servisné stredisko, kvalifikovaného elektrikára alebo predajcu, u 
ktorého ste tento výrobok kúpili.

Problém Možná príčina a riešenie

Zariadenie nefunguje 
správne

Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do zásuvky.

Skontrolujte poistku alebo napájací okruh a v prípade potreby ju
vymeňte.

Vonkajšia teplota je príliš nízka. Na vyriešenie tohto problému skúste
nastaviť nižšiu teplotu v mraziacom priestore.

Nepríjemný zápach
Je nutné vyčistiť vnútorný priestor spotrebiča

Niektoré potraviny, nádoby alebo zabalené potraviny spôsobujú
nepríjemný zápach.

Zariadenie spôsobuje hluk

Nižšie uvedené zvuky sú celkom normálne:
•	 Chod	kompresora.
•	 Cvaknutie	pred	spustením	kompresora.

Iné neobvyklé zvuky môžu byť spôsobené nižšie uvedenými dôvodmi a môžu 
vás upozorniť na nutnosť kontroly a prípadnej akcie:
•	 Chladnička	nestojí	vodorovne.
•	 Zadná	časť	zariadenia	sa	dotýka	steny.
•	 Fľaše	alebo	nádoby	spadli	alebo	sa	kotúľajú.

Kompresor nepretržite 
beží.

Je normálne počuť často zvuk motora kompresora, ktorý môže za 
nasledujúcich okolností bežať častejšie než obvykle:
•	 Nastavená	teplota	je	nižšia	alebo	obvykle
•	 Vložili	ste	väčšie	množstvo	teplých	potravín	do	spotrebiča	naraz.
•	 Teplota	vnútri	chladničky	je	príliš	vysoká.
•	 Dvierka	boli	dlhší	čas	otvorené.
•	 Práve	ste	spotrebič	inštalovali	alebo	bol	zapnutý	dlhší	čas.

V mraziacom priestore je 
vrstva námrazy

Potraviny ukladajte v chladničke tak, aby okolo nich mohol prúdiť vzduch. 
Uistite sa, či sú dvierka celkom zatvorené. Pri odstraňovaní námrazy sa riaďte 
pokynmi v kapitole Čistenie a čistenie.

Teplota vnútri mrazničky 
je príliš vysoká.

Dvierka boli otvorené dlhší čas alebo sa príliš často otvárali; alebo 
neboli dvierka zatvorené z dôvodu nejakej prekážky; alebo je zariadenie 
nainštalované s nedostatočným voľným priestorom po bokoch, vzadu a hore.

Teplota vnútri mrazničky 
je príliš nízka. Zvýšte teplotu – podľa popisu regulátora.
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Problém Možná príčina a riešenie

Dvierka sa zle zatvárajú Skontrolujte, či je horná časť chladničky naklonená o 10 – 15 mm dozadu, aby 
sa dvierka mohli samy zatvárať, alebo či im niečo nebráni.

Na podlahu kvapká voda

Miska na vodu (umiestnená v dolnej časti skrinky) nie je správne vyrovnaná 
alebo je odvodňovacia rúrka (pod hornou časťou uloženia kompresora) 
nesprávne umiestnená a neodvádza vodu do tejto misky alebo je 
odvodňovacia rúrka zapchatá. Budete možno musieť odtiahnuť chladničku 
od steny a skontrolovať misku a rúrku.

Osvetlenie nefunguje •	 LED	osvetlenie	je	pokazené.	Kontaktujte	najbližší	autorizovaný	servis.
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ČASŤ 10: INFORMAČNÝ LIST

INFORMAČNÝ LIST: Philco

Značka Philco: 
Značka Philco
Číslo produktu PC 1652
Typ spotrebiča 3) 7
Trieda energetickej účinnosti
(A...	nízka	spotreba	energie	až	G	vysoká	spotreba	energie) A++
Spotreba energie za 365 dní 1)	(kWh) 160
Celkový dostupný objem: I 165
z toho: chladnička I 122
z toho: mraznička I 43
Klasifikácia mrazničky hviezdičkami ****
Bezpečný výpadok energie počas h 15
Mraziaci výkon kg / 24 h 2,5
Klimatická trieda 2) N/ST
Napätie 220-240 V / 50 Hz
Úroveň hluku 4)	(dB)	(re	1pW) 39
Rozmery v cm (v x š x h) 143 x 49.5 x 56.2
Hmotnosť kg 41

1)	 Spotreba	elektrickej	energie	v	kWh	/	rok	je	založená	na	výsledkoch	normalizovaného	testu	
vykonávaného počas 24 hodín.

 Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od používania a umiestnenia spotrebiča.
2) SN: teploty okolí v rozmedzí +10 °C až +32 °C 
 ST: teploty okolí v rozmedzí +16°C až +38 °C 
 N: teploty okolí v rozmedzí +16 °C až +32 °C
3) 1 = Chladnička bez zón s nízkou teplotou
 7 = Chladnička/mraznička so zónami s nízkou teplotou *(***)
 8 = Mraziaci box
4) Úroveň hluku podľa európskej normy EN 60704.
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ČASŤ 11: LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Toto zariadenie je zakázané likvidovať ako domový odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály označené symbolom recyklácie sú recyklovateľné. Zlikvidujte obalový materiál uložením 
do vhodného odpadového kontajnera na recykláciu.

Pred likvidáciou zariadenia

1. Vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel a zlikvidujte ho aj s vidlicou.

VAROVANIE!
Chladničky obsahujú chladiacu náplň a plyny v izolačnom materiáli. Chladiace médium a plyny je nutné 
profesionálne zlikvidovať, lebo môžu spôsobiť poškodenie zraku a sú horľavé. Pred likvidáciou spotrebiča 
sa uistite, že nie je potrubie chladiaceho okruhu poškodené.
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Aby ste zabránili kontaminácii potravín, Dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Dlhé otvorenie dverí chladničky môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v jednotlivých priehradkách.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a odmrazovacími systémami.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby neboli v kontakte s inými 

potravinami.
- Dvojhviezdičková mraziaca priehradka je vhodná na skladovanie zmrazených potravín, skladovanie 

alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.
- Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.

Priehradka Typ priehradky Cieľová 
teplota [°C]

Vhodné potraviny

1 chladnička +2≤+8
Vajíčka, varené potraviny, balené potraviny, ovocie a 
zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné potraviny, 
ktoré nie sú vhodné na zmrazovanie.

2 (***)*-mraznička ≤-18

Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné 
ryby a mäsové výrobky (odporúčaný čas uchovania je 3 
mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom zhoršujú), 
vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

3 ***-mraznička ≤-18

Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné 
ryby a mäsové výrobky (odporúčaný čas uchovania je 3 
mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom zhoršujú), 
nevhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.

4 **-mraznička ≤-12

Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné 
ryby a mäsové výrobky (odporúčaný čas uchovania je 2 
mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom zhoršujú), 
nevhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.

5 *-mraznička ≤-6

Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby 
a mäsové výrobky (odporúčaný čas uchovania je mesiac - 
nutričné hodnoty a chuť sa časom zhoršujú), nevhodné na 
zmrazovanie čerstvých potravín.

6 0 hviezdičiek -6≤0

Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kurča, 
niektoré balené potraviny atď. (Odporúča sa skonzumovať 
v ten istý deň, ale najneskôr do 3 dní). Balené / čiastočne 
spracované potraviny (nezmrazené potraviny).

7 chladenie -2≤+3

Čerstvé / mrazené bravčové, hovädzie, kuracie mäso, 
sladkovodné ryby, atď. (uschovajte maximálne 7 dní 
pri teplote pod 0 °C. Pri teplote nad 0 °C sa odporúča 
konzumácia ten istý deň, alebo najneskôr do 2 dní).
Morské plody (pri teplote nižšej ako 0 °C skladujte 
maximálne 15 dní, neodporúča sa skladovať pri teplote 
nad 0 °C)
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8 čerstvé jedlo 0≤+4
Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie 

mäso, varené jedlá atď. (Odporúča sa konzumovať v ten 
istý deň, ale najneskôr do 3 dní)

9 víno +5≤+20 Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

Poznámka: rôzne potraviny skladujte podľa typu priehradky alebo cieľovej skladovacej teploty zakúpených 
potravín.

- Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, vypnite ju, rozmrazte, vyčistite, osušte a nechajte dvierka 
otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní v priestore chladničky.

Čistenie dávkovačov vody (špeciálne pre modely s dávkovačmi vody):
- Vyčistite nádržky na vodu, ak neboli použité viac 48 hodín; prepláchnite potrubie prívodu vody, ak voda 

nebola čerpaná viac ako 5 dní.
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Tipy pre úsporu energie

•	 Spotrebič	by	mal	byť	umiestnený	v	najchladnejšej	časti	miestnosti,	mimo	dosahu	tepelných	zdrojov	a	
priamych slnečných lúčov.

•	 Teplé	potraviny	alebo	pokrmy	nechajte	pred	vložením	do	spotrebiča	vychladnúť	na	izbovú	teplotu.	
Preťaženie spotrebiča núti kompresor pracovať dlhšie. Potraviny, ktoré sa zmrazujú veľmi pomaly, strácajú 
na kvalite alebo sa môžu skaziť.

•	 Uistite	sa,	že	potraviny	sú	dobre	zabalené.	Pred	vložením	do	spotrebiča	ich	utrite,	znížite	tak	tvorbu	
námrazy v spotrebiči.

•	 Vnútorný	priestor	spotrebiča	by	ste	nemali	vykladať	hliníkovou	fóliou,	voskovým	papierom	alebo	
papierovými utierkami. Tieto materiály narúšajú cirkuláciu studeného vzduchu a spotrebič tak pracuje 
menej efektívne.

•	 Potraviny	usporiadajte	a	označte,	aby	ste	ich	potom	ľahko	našli	a	nenechávali	dvierka	spotrebiča	dlho	
otvorené. Vyberte čo najviac položiek naraz a zatvorte dvierka čo najskôr.

Každodenné používanie

Aby sa zabránilo kontaminácii potravín, rešpektujte prosím nasledujúce inštrukcie:
•	 Dlhodobé	otváranie	dverí	môže	spôsobiť	výrazný	nárast	teploty	v	priestore	spotrebiča.
•	 Pravidelne	čistite	povrchy,	ktoré	môžu	prísť	do	styku	s	potravinami	a	prístupné	odvodňovacie	systémy.
•	 Nádoby	na	vodu	vyčistite,	ak	neboli	používané	dlhšie	ako	48	hodín;	prepláchnite	vodu	ak	nie	je	voda	

odobraná niekoľko dní.
•	 Surové	mäso	a	ryby	skladujte	vo	vhodných	nádobách	v	chladničke,	by	nedochádzalo	ku	kontaktu	s	inými	

potravinami alebo na ne nepadali kvapky.
•	 Dvojhviezdičkové	priestory	pre	mrazené	potraviny	(ak	sa	uvádzajú	v	sú	vhodné	na	skladovanie	

predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.
•	 Jedno,	dvoj	a	trojhviezdičkové	priestory	nie	sú	vhodné	na	mrazenie	čerstvých	potravín.
•	 Ak	sa	spotrebič	nechávate	prázdny	dlhý	čas,	vypnite	ho,	odmrazte,	vyčistite,	vysušte	a	nechajte	dvierka	

otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní vo vnútri spotrebiča.

Umiestnite rôzne potraviny do rôznych priehradiek podľa nižšie uvedenej tabuľky

Priestory chladničky Druh potraviny

Dvere alebo balkóny 
chladničky

•	 Potraviny	s	prírodnými	konzervačnými	látkami	,	ako	napríklad	džemy	,	
šťavy , nápoje , korenia .

•	 Neskladujte	skaziteľné	potravín	.

Zásuvka
(zásuvka na salát)

•	 Ovocie	,	bylinky	a	zelenina	by	sa	mali	umiestniť	oddelene	do	nádoby	
na zeleninu .

•	 Neskladujte	banány	,	cibuľu	,	zemiaky	,	cesnak	v	chladničky.

Polica chladničky - dno 
Chladič (box / zásuvka)

•	 Surové	mäso,	hydina,	ryby	(skrátene	-	obdobie	skladovania).

Polica na chladničky - stred •	 Mliečne	výrobky,	vajcia.

Polica na chladničku - vrch •	 Potraviny,	ktoré	nepotrebujú	varenie	,	ako	sú	potraviny	určené	na	
priamu spotrebu , jemné mäso , zvyšky.
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POKYNY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE POUŽITÝCH 
OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Obalové materiály zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV
Význam symbolu na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto výrobkom 
nesmie byť zaobchádzané ako s komunálnym odpadom. Tento výrobok zlikviduje na príslušnom 
zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Poprípade je 
možné v niektorých štátoch Európskej únie alebo iných európskych štátoch vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi, v prípade kúpy podobného nového výrobku. Správna likvidácia tohto 
výrobku pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť pri prevencii prípadného negatívneho 
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej 
likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie získate od miestneho úradu alebo v najbližšom 
stredisku pre zber odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže podliehať 
vnútroštátnym predpisom o pokutách.

Pre podnikateľské subjekty v Európskej únii
Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, vyžiadajte si potrebné informácie od 
svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v iných štátoch mimo Európskej únie
Ak chcete zlikvidovať tento výrobok, vyžiadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe 
likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky nariadenia EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických údajoch sa môžu vyskytnúť bez predchádzajúceho upozornenia a 
vyhradzujeme si právo vykonať tieto zmeny.

 VAROVANIE! POČAS POUŽÍVANIA, SERVISU A LIKVIDÁCIA 
VENUJTE POZORNOSŤ SYMBOLU PODOBNÉMU NA ĽAVEJ STRANE, 
KTORÝ JE UMIESTNENÝ NA ZADNEJ STRANE SPOTREBIČA (ZADNÝ 
PANEL ALEBO KOMPRESOR) A SO ŽLTOU ALEBO ORANŽOVOU 
FARBOU.
JE TO RIZIKO POŽIARNEHO VAROVNÉHO SYMBOLU. SÚ TU 
HORĽAVÉ MATERIÁLY POTRUBIA A KOMPRESOR. BUĎTE ĎALEKO 
OD ZDROJA OHŇA POČAS POUŽÍVANIA, OBSLUHY SPOTREBIČA A 
LIKVIDÁCIE.
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Manufacturer/Importer:
Fast ČR, a.s.
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC

is a registered trademark used under license from 
Electrolux Home Products., Inc.




