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Vážený zákazníku, 
děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotřebič dobře sloužil, přečtěte si 
prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce. 
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Tento spotřebič byl vyroben podle EU norem a EU legislativy. 

 

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A VAROVÁNÍ 

 
Za účelem vaší bezpečnosti a správného používání si ještě před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně 
přečtěte tento návod k obsluze, včetně tipů a varování. 
Abyste zabránili nežádoucím chybám a nehodám, zajistěte důkladné obeznámení všech osob používajících 
tento spotřebič s jeho obsluhou a bezpečnostními funkcemi. 
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě a v případě předání nebo prodeje spotřebiče je předejte společně 
se spotřebičem, tak aby byl každý uživatel v průběhu celé životnosti informován o správném použití spotřebiče a 
bezpečnostních pokynech. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany majetku dodržujte pokyny v tomto 
návodu, jelikož výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobená nedodržením těchto pokynů.  

Bezpečnost dětí a nezpůsobilých osob 

 Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými 
fyzickými, senzorickými nebo smyslovými schopnostmi, nebo bez 
dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly 
poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly 
možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a 
údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. 

 Držte obalové materiály mimo dosah dětí, jelikož pro ně představují riziko 
udušení. 

 V případě likvidace spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, 
odřízněte napájecí kabel (co nejblíže ke spotřebiči) a sundejte dvířka, 
abyste zabránili úrazu dětí elektrickým proudem nebo uvíznutí ve 
spotřebiči. 

 Pokud tento spotřebič s magnetickým těsněním dveří nahrazuje starší 
spotřebič, který má na dveřích nebo na víčku pružinový zámek 
(západku).Uujistěte se, že pružinový zámek je nepoužitelný ještě předtím, 
než starý spotřebič odložíte. Tím zabráníte tomu, aby se spotřebič stal 
pro nějaké dítě smrtelnou pasti 

Všeobecná bezpečnost 

 VAROVÁNÍ - Tento spotřebič je určený pro použití v 
domácnostech n a v podobných prostředích, jako jsou: 

 kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných 
pracovních prostředích; 

 farmy a klienti v hotelech, motelech a jiných druzích ubytování; 

 ubytování typu nocleh se snídaní; 

 catering a podobná neobchodní prostředí 
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 VAROVÁNÍ - Vodovodní potrubí by mělo být připojeno pouze k přívodu 
pitné vody.  

 VAROVÁNÍ - Ve spotřebiči neskladujte explozivní látky, jako jsou 
plechovky s hořlavými plyny. 

 VAROVÁNÍ - Pokud je poškozený napájecí kabel, musí jej vyměnit 
kvalifikovaný elektrikář, aby nedošlo k případnému zasažení elektrickým 
proudem. 

 VAROVÁNÍ - Udržujte větrací otvory spotřebiče nebo vestavného 
nábytku volné a bez překážek. 

 VAROVÁNÍ - K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte jiná 
mechanická zařízení než doporučená výrobcem. 

 VAROVÁNÍ - Zabraňte poškození chladicího okruhu. 

 VAROVÁNÍ - Ve skladovacím prostoru spotřebiče nepoužívejte elektrické 
spotřebiče, pokud se nejedná o výrobcem doporučený typ. 

 VAROVÁNÍ - Chladicí a izolační plyn je hořlavý. 

Likvidaci starého spotřebiče smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Spotřebič nevystavujte ohni. 

Chladivo 

V chladicím okruhu spotřebiče je obsažen chladicí izobutan (R600a). Je to přírodní plyn vysoce kompatibilní se 
životním prostředím, který je přesto hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zabraňte poškození 
komponentů chladicího okruhu. 
Chladivo (R600a) je hořlavé. 

Pozor: riziko požáru 

Pokud je poškozen chladicí okruh: 

 vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení. 

 místnost, ve které se nachází spotřebič, důkladně vyvětrejte. Je 
nebezpečné spotřebič jakýmkoliv způsobem měnit nebo upravovat. 

Jakékoliv poškození napájecího kabelu může vést ke zkratu, požáru a/nebo zasažení elektrickým proudem. 

Elektrická bezpečnost 

1. Napájecí kabel se nesmí prodlužovat. 
2. Ujistěte se, zda není poškozená zástrčka napájecího kabelu. Rozdrcená 

nebo poškození zástrčka se může přehřívat a způsobit požár. 
3. Ujistěte se, zda máte volný přístup k zástrčce spotřebiče. 
4. Za napájecí kabel netahejte. 
5. Pokud je elektrická zásuvka volná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí riziko 

zasažení elektrickým proudem nebo vzniku požáru. 
6. Tento spotřebič nesmíte používat bez krytu vnitřního osvětlení. 
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7. Chladnička by měla být napájená pouze z jedné fáze střídavého proudu s 
hodnotami 220 ~ 240 V/50 Hz. Pokud je kolísání napětí v daném okruhu 
tak velké, že napětí přesahuje výše uvedený rozsah, pro jistotu se ujistěte, 
že je pro chladničku použit automatický regulátor napětí více než 350W. 
Chladnička musí oproti běžným elektrickým spotřebičům používat speciální 
zásuvku. Její zásuvka musí odpovídat zásuvce s uzemněným vodičem. 

Běžné použiti 

 Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny ani hořlavé tekutiny. Hrozí riziko 
exploze. 

 Ve spotřebiči nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. elektrický 
výrobník zmrzliny, mixéry apod.). 

 Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě vždy tahejte za zásuvku. Za 
napájecí kabel netahejte. 

 Do blízkosti plastových dílů tohoto spotřebiče nedávejte horké předměty. 

 Nedávejte žádné předměty do blízkosti vzduchových otvorů zadní stěny. 

 Balené mražené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce 
mražených potravin. 

 Přísně dodržujte doporučení výrobce týkající se skladování ve spotřebiči. 
Viz příslušné pokyny o skladování. 

 Do mrazicího prostor nedávejte sycené nebo šumivé nápoje, neboť 
vytvářejí tlak na nádobu, která může explodovat a následně poškodit 
spotřebič. Nekonzumujte mražené pokrmy ihned po vyjmutí z mrazničky, 
může to vést k zranění. 

 Spotřebič neumisťujte na přímé sluneční záření. 

 Hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm držte v 
dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste zabránili riziku požáru. 

 Spotřebič je určený pouze k uskladnění pokrmů a/nebo nápojů v běžné 
domácnosti dle popisu v návodu. 

 Spotřebič je těžký. Dejte pozor při jeho přemisťování. 

 Nevyndávejte ani se nedotýkejte věcí v mrazicím prostoru, pokud máte 
vlhké/mokré ruce, může to vést k zranění pokožky nebo popálení 
mrazem. 

 Nikdy nepoužívejte dno, zásuvky, dvířka apod. jako schůdky nebo 
podpěru. 

 Mražené potraviny se nesmí po rozmrazení opět zmrazovat. 

 Nekonzumujte sníh a kostky ledu přímo z mrazničky, protože to může 
způsobit popáleniny úst a rtů 

 Abyste zabránili pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, 
nepřetěžujte přihrádky dvířek ani nedávejte do šuplíků nadměrné 
množství potravin. 
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Upozornění! 

Péče a čištění 

 Před údržbou vypněte spotřebič a odpojte zásuvku od síťové zásuvky.

 Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parními čističi, éterickými oleji,
organickými rozpouštědly ani drsnými čističi.

 K odstraňování námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty.
Použijte plastovou škrabku.

Instalace Důležité! 

 Při připojení k elektrické síti buďte opatrní, dodržujte pokyny tohoto
návodu.

 Spotřebič vybalte a zkontrolujte z hlediska viditelných poškození. Pokud
je poškozený, nepřipojujte jej. Případné poškození ihned oznamte
vašemu prodejci. V takovém případě si ponechte obalový materiál.

 Doporučujeme počkat několik hodin před připojením spotřebiče, abyste
zabránili poškození kompresoru.

 Kolem spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, v opačném případě může
docházet k přehřívání. K dosažení dostatečného větrání dodržujte pokyny
k instalaci.

 Pokud je to možné, zadní stěna spotřebiče by neměla být příliš blízko zdi
a neměla by se dotýkat horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se
zabránilo riziku požáru, dodržujte příslušné pokyny k instalaci.

 Spotřebič neumisťujte do blízkosti radiátorů nebo sporáku. Po instalaci
spotřebiče se ujistěte, zda je síťová zásuvka snadno přístupná.

Servis 

 Všechny elektrické činnosti ohledně servisu spotřebiče musí provádět
kvalifikovaný servisní technik nebo kompetentní osoba.

 Tento spotřebič smí opravovat pouze autorizované servisní středisko a
smí se používat pouze originální náhradní díly.
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INSTALACE VAŠEHO NOVÉHO SPOTŘEBIČE 

 
Před prvním použitím spotřebiče byste si měli projít následující doporučení. 

Větrání spotřebiče 

S cílem zlepšit účinnost chladicího systému a ušetřit energii je nutné zajistit dostatečnou ventilaci 
kolem spotřebiče, za účelem odvodu tepla. 

Z tohoto důvodu musí být zajištěn dostatečný prostor kolem spotřebiče. Doporučujeme ponechat minimálně 75 
mm volného prostoru od zadní zdi, nejméně 100 mm od horní strany a nejméně 100 mm od jeho bočních stěn a 
zajistit dostatek prostoru před dvířky k zajištění otevření o 150°. Viz následující obrázky. 
 

 
Potřebný prostor (mm) 

W W1 D D1 

908 411.5 550 1096.5 

Poznámka: 

 Tento spotřebič funguje dobře v klimatické třídě od SN do ST. Spotřebič 
nemusí fungovat správně, pokud zůstane delší dobu při teplotě nad nebo 
pod uvedeným rozsahem. 

Klimatická třída Okolní teplota 

SN +10 °C do +32 °C 

N +16 °C do +32 °C 

ST +16 °C do +38 °C 

T +16 °C do +43 °C 

 Postavte spotřebič na suché místo, chráněné před vysokou vlhkostí. 

 Spotřebič udržujte mimo přímé sluneční záření, déšť nebo mráz. 
Postavte spotřebič dále od zdrojů tepla, jako jsou kamna, oheň nebo 
ohřívače. 

Vyrovnání spotřebiče 
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 K dostatečnému vyrovnání a zajištění cirkulace spodní zadní části
spotřebiče může být nutné upravit spodní nožičky. Upravte je prosím
pomocí vhodného klíče.

 K zajištění samozavíraní dvířek, otáčením stavitelných nožiček nakloňte
vrchol spotřebiče směrem dozadu přibližně o 10 mm nebo 0,5°.

 Když budete přemisťovat spotřebič, nezapomeňte nožičky zatočit zpět,
aby bylo možné spotřebič volně pohybovat. Po přemístění opět instalujte
spotřebič.

Upozornění! Válečky, které nejsou kolečka, by se měly použít jen pro pohyb 
vzad nebo vpřed. Pohyb chladničky do stran může způsobit poškození vaší 
podlahy a válečků. 

0
.5

° 

stavitelné spodní nožičky 

stavitelné spodní nožičky 
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POPIS SPOTŘEBIČE 

 

Pohled na spotřebič 

 

1. LED osvětlení zóny mražení 

2. Regál dvířek mrazničky 

3. Těsnění dvířek mrazničky 

4. Kryt kanálu proudění vzduchu v 
mrazničce 

5. Přihrádka mrazničky 

6. Zásobník ledu 

7. Horní šuplík mrazničky 

8. Spodní šuplík mrazničky 

9. Levá spodní stavitelná nožička 

10. LED osvětlení zóny chlazení 

11. Přihrádka dvířek chladničky 

12. Kryt kanálu proudění vzduchu v 
chladničce 

13. Držák na vajíčka (uvnitř) 

14. Přihrádka v chladničce 

15. Těsnění dvířek chladničky 

16. Horní šuplík chladničky 

17. Spodní šuplík chladničky 
18. Pravá spodní stavitelná nožička 

 
Poznámka: Z důvodu neustálé úpravy našich výrobků se může chladnička mírně lišit od uvedené v návodu k  
obsluze, funkce a způsob použití zůstávají přesto nezměněné. 
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ZOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 

Používejte spotřebič v souladu s následujícími pokyny k ovládání, přičemž váš spotřebič má ovládací panel dle 
zobrazení na obrázku níže. 
Při zcela prvním zapnutí spotřebiče začne fungovat nasvícení ikon na panelu displeje. Pokud nestisknete žádné 
tlačítka a dvířka jsou zavřená, nasvícení po uplynutí 60 sekund zhasne. Ovládací panel obsahuje dvě oblasti 
týkající se teploty a jedné oblasti týkající se různých režimů. 

Ovládání teploty 

Doporučujeme vám, aby byla při prvním spuštění chladničky teplota v chladničce nastavená na 4 °C a v 
mrazničce na -18 °C. Pokud chcete změnit teplotu, držte se níže uvedených pokynů. 

Upozornění! Když nastavujete teplotu, nastavte průměrnou teplotu pro celý 
chladicí prostor. Teploty uvnitř každého prostoru se mohou lišit od teplotních 
hodnot zobrazených na panelu, v závislosti na tom, kolik potravin uskladníte a 
na tom, kde je umístíte. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti může také 
ovlivnit aktuální teplotu uvnitř spotřebiče. 

Odemčení 

 Pokud svítí ikona „ “, všechna tlačítka jsou zamčená; pro odemčení 

stiskněte na 3 sekundy tlačítko „ “., Pokud nestisknete žádné 
tlačítko v průběhu 20 sekund, chladnička se zamkne sama. 
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Režim 

 Můžete zvolit „ “ stisknutím tlačítka, když je zobrazené „ “. 

 Když zvolíte „ “, počkejte na blikání příslušné ikony v průběhu 10 sekund.

Super Cool 

Funkce Super Cool dokáže zchladit vaše potraviny mnohem rychleji, přičemž pokrm zůstane čerstvý delší dobu. 

 Stisknutím tlačítka „ “ zvolte funkci Super Cool. Rozsvítí se 
odpovídající kontrolka.

 V případě maximálního množství potravin, které se mají zchladit, počkejte
přibližně 6 hodin.

 Rychlé chlazení se automaticky vypne po 6 hodinách a nastavení teploty
v chladničce zobrazí 2°C. 

Super Freeze 

Funkce Super Freeze rychle sníží teplotu v mrazničce, čímž potraviny zmrznou rychleji. Takto lze zachovat 
mnohem více vitaminů a živin čerstvých potravin a prodloužit čerstvost potravin. 

 Stisknutím tlačítka „ “ zvolte funkci Super Freeze. Rozsvítí se 
odpovídající kontrolka.

 Úplné zmražení nezmrazených potravin trvá přibližně 24 hodin.

 Rychlé mražení se automaticky vypne po 26 hodinách a nastavení teploty
v mrazničce je na -24°C.
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ZOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 

 

Uměla inteligence 

 Pokud je vybrána tato funkce, teplota zařízení se automaticky upraví. 

 Když je aktivní funkce Artificial Intelligence, teplota v chladničce se 
automaticky přepne na 4°C a v mrazničce na -18°C. 

Chladnička 

 Můžete stisknout tlačítko „ “ k aktivaci režimu pro ovládání teploty v 
chladničce. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, teplota bude nastavená v 
následujícím pořadí. 

 

 
 

Mraznička 

 Stisknutím tlačítka „ “ můžete aktivovat režim pro ovládání teploty v 
mrazničce. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, teplota bude nastavená v 
následujícím pořadí. 

 

 
 

Alarm otevření dvířek 

 Když jsou dvířka chladničky nebo mrazničky otevřená příliš dlouho, spustí 
se alarm otevřených dvířek. Zvuková signalizace automaticky přestane 
znít po uplynutí 10 minut. 

 Pro úsporu energie neponechávejte prosím při použití spotřebiče 
otevřená dvířka po zbytečně dlouhou dobu. Tento alarm lze zrušit 
zavřením dvířek. 
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POUŽITÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE 

Tato část vás seznámí se způsobem použití většiny užitečných funkcí. 
Doporučujeme vám, abyste si ji přečetli dříve, než začnete tento spotřebič používat. 

1. Nastavení dvířek

Pokud zjistíte, že dvířka nejsou ve stejné výšce, můžete použít klíč k nastavení dvířek chladničky. 
Pokud jsou dvířka mrazničky výše než dvířka chladničky. Nejdříve můžete použít klíč k otáčení šroubu proti 
směru hodinových ručiček na spodním závěsu, čímž se mohou dvířka zvýšit. Pak použijte klíč k zajištění matice 
na místě. 

2. Použití prostoru vaší chladničky

Prostor chladničky je vhodný pro skladování zeleniny a ovoce. Potraviny uvnitř spotřebiče byste měli zabalit, aby 
nedošlo ke ztrátě vlhkosti nebo přenosu chutí na jiné potraviny. 

Upozornění! Nikdy nezavírejte dvířka chladničky, dokud jsou vytažené 
přihrádky, zásobníky a/nebo teleskopické posuvné části. Mohlo by dojít k 
jejich poškození i poškození spotřebiče. 

Skleněné přihrádky a přihrádky dvířek 

Prostor chladničky je vybaven 4 skleněnými přihrádkami a několika různými přihrádkami dvířek, které jsou 
vhodné pro skladování vajíček, nápojů v plechovkách a láhvích, i balených potravin. Lze je umístit do různé 
výšky v souladu s vašimi potřebami. Než zvednete přihrádky dvířek ve vertikálním směru, vyndejte z nich 
potraviny.  

 Při vyndávání přihrádek je jemně vytáhněte dopředu, dokud přihrádku
zcela nevyndáte z jejich drážek.

 Pokud chcete přihrádky vrátit na jejich místo, zkontrolujte, zda za nimi
nejsou žádné překážky a jemně zatlačte přihrádku zpět do původní
polohy.

Poznámka: Všechny přihrádky dvířek lze zcela vyndat za účelem jejich čištění. 

šroub 

matice 

klíč 
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3. Využití prostoru vaší mrazničky

Šuplíky v mrazničce slouží pro skladování potravin, které se mají zmrazit, jako je maso, zmrzlina a jiné. 

Upozornění! Ujistěte se, zda nejsou v mrazničce uložené lahve déle, než je to 
nutné, nakolik mražení může způsobit jejich prasknutí. 

Šuplíky 

Šuplíky, které jsou připevněné na teleskopických výsuvných držácích, lze použít pro skladování velkého 
množství potravin. 

 Způsob vyjmutí přihrádek je stejný jako v případě prostoru pro zeleninu a
ovoce v prostoru chladničky.

4. Použití zásobníku ledu ( pouze pro model PPL 5161 X  )
Zásobník ledu lze z prostoru mrazničky vyndat. 
Použití zásobníku ledu 

 Vyndejte zásobník ledu a postavte jej na rovný povrch, pak nalijte vodu
do misky na led. Hladina vody by neměla přesáhnout maximální výšku.

 Vložte naplněný zásobník ledu zpět do mrazničky.

 Když se vytvoří kostky ledu, otočte ovladače ve směru hodinových
ručiček a led přepadne do níže položeného zásobníku ledu.

 V tomto zásobníku lze skladovat kostky ledu.

Přidat vodu Obrátit kostky ledu 

Poznámka: Pokud chcete výrobník ledu použít poprvé nebo pokud jste jej delší dobu nepoužívali, před použitím 
jej prosím vyčistěte. 
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UŽITEČNÉ RADY A TIPY 

Tipy týkající se úspory energie 

Doporučujeme vám, abyste postupovali dle níže uvedených tipů pro úsporu energie. 

 Vyhněte se otvírání dvířek na delší dobu.

 Ujistěte se, zda je tento spotřebič v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoliv
zdrojů (přímé sluneční záření, elektrická trouba nebo sporák apod.)

 Nenastavujte nižší teplotu chlazení, než je nutná.

 Neskladujte ve spotřebič teplé potraviny ani vypařující se tekutiny.

 Spotřebič umístěte do dobře větrané místnosti, bez vlhkosti. Přečtěte si
prosím kapitolu, která se věnuje instalaci vašeho spotřebiče.

 V případě, že grafické znázornění uvádí správnou kombinaci pro šuplíky,
zásobníky a poličky, neupravujte tuto kombinaci, neboť je navržená tak,
aby byla dosažena nejúčinnější konfigurace úspory energie.

Tipy pro chlazení 

 Nedávejte horké pokrmy rovnou do chladničky nebo mrazničky, tak dojde
ke zvýšení vnitřní teploty, což má za následek intenzivnější činnost
kompresoru a zvýšení spotřeby elektrické energie.

 Potraviny zakryjte nebo zabalte, zejména potraviny s výraznou chutí a
vůní.

 Potraviny umístěte správně, aby mohl kolem nich volně proudit vzduch.

 Maso (všechny druhy) zabalené v potravinářské fólii: zabalte a umístěte
na skleněnou poličku nad přihrádku na ovoce a zeleninu.

 Vždy dodržujte dobu skladování potravin a dodržujte termíny doporučené
výrobcem.

 Vařené jídlo, studené mísy apod.: Tyto pokrmy zakryjte a můžete je
umístit na kteroukoliv poličku.

 Ovoce a zelenina: Tyto potraviny uložte v dodávané speciální přihrádce.

 Máslo a sýr: Tyto položky byste měli zabalit nebo zakrýt do
neprodyšného obalu.

 Doporučujeme označit zmražené balení názvem a datem mražení,
abyste mohli zajistit sledování doby uskladnění.
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Tipy pro skladování mražených potravin 

 Ujistěte se, zda byly zmražené potraviny správně uskladněné prodejcem
potravin.

 Již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmíte je opětovně zmrazit.
Nepřekračujte dobu skladování určenou výrobcem potravin.

Vypnutí vašeho spotřebiče 

Pokud je nutné vypnout spotřebič na delší dobu, měli byste dodržet následující kroky, aby nedošlo k tvorbě 
plísní ve spotřebiči. 

1. Vyndejte všechny potraviny.
2. Odpojte zásuvku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor spotřebiče.
4. Zajistěte mírné pootevření všech dvířek spotřebiče k umožnění proudění

vzduchu.
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ 

Z hygienických důvodů je nutné spotřebič pravidelně čistit (včetně vnějšího a vnitřního vybavení) (nejméně 
jednou za dva měsíce). 

Upozornění! Spotřebič nesmí být v průběhu čištění připojen k elektrické síti, 
neboť hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem! 

Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte zásuvku napájecího kabelu od síťové zásuvky. 

Čištění vnější části 

 Udržujte vzhled zařízení pravidelným čištěním.

 Utřete digitální panel a panel displeje čistou jemnou utěrkou.

 Vodu naneste na čisticí utěrku, nelijte ji rovnou na spotřebič. To pomáhá
při zajištění stejnoměrného nanesení vlhkosti na povrch spotřebiče.

 Dvířka, madla a povrch skříňky spotřebiče vyčistěte jemným čisticím
prostředkem, který pak utřete měkkou utěrkou.

Upozornění! 

 K čištění nepoužívejte ostré předměty, neboť by mohly poškrábat povrch
spotřebiče.

 K čištění nepoužívejte ředidlo, čisticí prostředek na auta, Clorox, éterický
olej, abrasivní čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla, jako je
benzen. Mohly by poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár. Čištění
vnitřního prostoru

 Vnitřní prostor spotřebiče čistěte pravidelně. Vnitřní prostor chladničky s
mrazničkou vyčistěte pomocí jemného roztoku jedlé sody a pak jej
opláchněte teplou vodou a hubkou nebo utěrkou.

 Před zasunutím poliček a košů do spotřebiče jej důkladně utřete suchou
utěrkou. Důkladně vysušte všechny povrchy a vyjímatelné díly.

Čištění těsnění dvířek 

Dávejte pozor, aby bylo těsnění dvířek čisté. Přilepené potraviny a nápoje mohou způsobit přilepení těsnění ke 
skříňce spotřebiče a při otevření dvířek může dojít k jejich odtržení. Těsnění umyjte jemným mycím prostředkem 
a teplou vodou. Po čištění povrch důkladně utřete a vysušte. 

Upozornění! Až když je těsnění dvířek zcela suché, můžete spotřebič 
zapnout. 

Výměna LED světla 

Varování: LED světlo musí měnit kompetentní osoba. Pokud je LED světlo 
poškozené, požádejte o pomoc kvalifikovaného registrovaného elektrikáře. 
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ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ 

Pokud dochází k potížím s vašim spotřebičem, nebo máte pocit, že nefunguje správně, můžete uskutečnit 
několik snadných kroků dříve, než zavoláte servis. Viz popis níže. 

Varování! Nesnažte se opravovat spotřebič svépomocí Pokud problém trvá i 
po uskutečnění níže popsaných kroků, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, 
autorizované servisní středisko nebo prodejnu, ve které jste tento spotřebič 
zakoupili. 

Problém Možná příčina a řešení 

Spotřebič nefunguje správně 

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k síťové zásuvce. 

Zkontrolujte pojistku nebo obvod vašeho zdroje napájení, v případě potřeby 
pojistku vyměňte. 

Okolní teplota je příliš nízká. Zkuste nastavit teplotu vnitřního prostoru na nižší 
úroveň, abyste vyřešili tento problém. 

Je normální, že chladnička nefunguje v průběhu cyklu automatického 
rozmrazování nebo krátce po zapnutí spotřebiče, čímž se chrání kompresor. 

Je cítit zápach z vnitřního 
prostoru. 

Může být nutné vyčistit vnitřní prostor. 

Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach. 

Spotřebič způsobuje hluk 

Níže uvedené zvuky jsou zcela normální: 

• Hluk běžícího kompresoru.

• Zvuk pohybu vzduchu z malého motoru ventilátoru v prostoru nebo jiném
prostoru.

• Bublající zvuk podobný vařící vodě.

• Praskající zvuk v průběhu automatického rozmrazování.

• Zvuk cvakání před spuštěním kompresoru.

Jiné neobyčejné zvuky jsou způsobené níže uvedenými příčinami a může být 

nutné, abyste provedli kontrolu a přijali opatření: 

Spotřebič není vyvážený. 

Zadní strana spotřebiče se dotýká zdi. 

Láhve nebo nádoby spadly nebo se kutálejí. 

Motor pracuje nepřetržitě 

Je běžné, pokud často slyšet zvuk motoru, když bude nutné jeho spuštění při 
více z následujících okolností: 

• Nastavení teploty je nižší, než je nutné.

• Do spotřebiče jste vložili velké množství teplých potravin.

• Teplota kolem spotřebiče je příliš vysoká.

• Dlouhodobé nebo časté otvírání dvířek.

• Po instalaci spotřebiče nebo pokud byl spotřebič delší dobu vypnutý.
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Ve vnitřním prostoru se 
vyskytla vrstva námrazy 

Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu zablokované potravinami a zajistěte, 
aby byly potraviny umístěné ve spotřebiče tak, aby bylo zajištěné dostatečné 
větrání. Ujistěte se, zda jsou dvířka správně zavřená. O odstranění námrazy si 
přečtěte kapitolu týkající se čištění. 

Teplota uvnitř spotřebiče je 
příliš vysoká 

Dvířka byla pravděpodobně otevřená příliš dlouho; nebo dvířka zůstaly 
otevřené z důvodu nějaké překážky; nebo je spotřebič umístěn s 
nedostatečným volným prostorem kolem něj, za ním a nad ním. 

Teplota uvnitř spotřebiče je 
příliš nízká. 

Zvyšte teplotu dle popisu v kapitole „Zobrazení ovládacích prvků“. 

Dvířka nelze snadno zavřít. 
Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněná dozadu o 10 - 15 mm, 
aby se dvířka mohly zavírat samy, nebo zda se uvnitř nenachází nic, což by 
bránilo zavírání dvířek. 

Na podlaze se objevila voda. 

Nádoba na vodu (která se nachází v zadní spodní části spotřebiče) nemusí 
být správně vyrovnaná nebo vypouštěcí hadička (která se nachází pod horní 
částí kompresoru), nemusí být správně umístěná pro snadný odvod vody do 
této nádoby, nebo je ucpaná vypouštěcí hadička. Může být nutné odtáhnout 
chladničku dál od zdi a zkontrolovat nádobu a hadičku. 

Nesvítí světlo. 

• LED světlo může být vadné. V kapitole s opisem údržby a čištění si 
přečtěte postup výměny světla.

• Ovládací systém deaktivoval světlo z důvodu příliš dlouhého otevření 
dvířek, zavřete a opět otevřete dvířka k opětovné aktivaci světla.

Upozornění! Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Pokud problém 
přetrvává i poté, co jste provedli níže uvedené kontroly, kontaktujte 
kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaného servisního technika nebo obchod, 
kde jste produkt zakoupili. 
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INFORMAČNÍ LIST 

 
INFORMAČNÍ LIST: Philco 
 
Obchodní značka Philco: 
 
 

Značka  Philco 

Identifikace modelu PPL 5161 X / PX 5161 X 

Typ spotřebiče 
3)

  7 

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

A+ 

Spotřeba energie za 365 dní 
1)

 kWh  411 

Užitný objem celkem: l  516 

z toho: objem chladicí části l  339 

z toho: objem mrazicí části l  177 

Hvězdičkové označení mrazicího prostoru  **** 

Beznámrazový Prostor pro mrazení a chlazení 

Doba skladování při vypnutí (doba náběhu teploty) [h] 10 

Mrazicí kapacita kg/24 h  11 

Klimatická třída 
2)

  SN,N,ST,T 

Napětí 220-240v/50Hz 

Hlučnost 
4)

 dB (re 1pW)  43 

Rozměry mm (vxšxh) 1786×910×643 

Váha kg 94 

Vestavný spotřebič ne 

Tento spotřebič je vhodný pro uchovávání vína ne 

 
1) Spotřeba energie v kWh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 

24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče. 
2) SN: okolní teploty od +10 °C do +32 °C 

ST: okolní teploty od +18 °C do +38 °C 
N: okolní teploty od +16 °C do +32 °C 
T: teploty okolí v rozmezí +16°C až +43°C 

3) 1 = Chladnička bez prostorů o nízké teplotě 

7 = Chladnička/mraznička, s prostory o nízké teplotě *(***) 
8 = Skříňová mraznička 

4) Hlučnost dle Evropské normy EN 60704. 
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LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE 

Tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. 

Obalové materiály 

Obalové materiály se symbolem recyklace lze recyklovat. Obaly vhoďte do příslušného sběrného kontejneru za 
účelem recyklace. 

Před likvidací spotřebiče 

1. Odpojte zásuvku napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej společně se zásuvkou.

Varování! Izolace chladničky obsahuje chladivo a chladící plyny. Chladivo a chladící plyny se musí likvidovat 
odborně, neboť mohou způsobit zranění očí nebo vznícení. Před uskutečněním správné likvidace se ujistěte, 
zda není poškozené chladící potrubí. 

Správná likvidace tohoto výrobku 

Toto označení znamená, že tento výrobek se nesmí likvidovat společně s běžným domovním 
odpadem v rámci celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo 
lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, odpovědné jej recyklujte za účelem 
správného využití druhotných surovin. Pokud chcete vrátit použité zařízení prodejci, využijte 
k tomu systém sběru a recyklace nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste výrobek 
zakoupili. V těchto institucích lze tento výrobek ekologicky a bezpečně recyklovat. 





 

 




