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Szanowny kliencie,
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki PHILCO. Aby urządzenie to służyło Ci jak
najlepiej, prosimy o przeczytanie wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
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CZĘŚĆ 1: UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ostrzeżenia ogólne
OSTRZEŻENIE: Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia lub w
zabudowie.
OSTRZEŻENIE: Nie należy stosować żadnych narzędzi mechanicznych ani środków w celu
przyspieszenia procesu rozmrażania innych niż zalecane przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania
żywności poza zalecanymi przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Należy uważać, aby nie uszkodzić układu czynnika chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstałego na skutek niestabilności urządzenia,
należy je naprawiać zgodnie z instrukcją.
OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, należy unikać uwięzienia lub uszkodzenia przewodu.
OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać rozgałęziaczy ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.
• Jeżeli w urządzeniu jest zastosowany środek R600a jako czynnik chłodniczy, na etykiecie chłodnicy
znajduje się odpowiednia informacja — należy zachować ostrożność podczas transportu i montażu,
aby zapobiec zniszczeniu części chłodnicy. Środek R600a jest przyjaznym środowisku, naturalnym
gazem, jednak jest on wybuchowy. W przypadku wycieku gazu spowodowanego uszkodzeniem
elementów chłodnicy należy odsunąć chłodziarkę od źródeł ognia lub ciepła i przez kilka minut
wywietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
• Podczas przenoszenia i ustawiania chłodziarki należy uważać, aby nie uszkodzić układu gazowego
chłodnicy.
• W urządzeniu nie należy przechowywać materiałów, takich jak aerozole z substancjami
łatwopalnymi.
• Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz w miejscach takich jak:
- pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa agroturystyczne oraz hotele, motele i inne obiekty noclegowe (do użytku dla
klientów);
- obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem;
- obiekty gastronomiczne i niezajmujące się handlem detalicznym.
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• Jeśli gniazdo elektryczne nie pasuje do wtyczki chłodziarki, musi ona zostać wymieniona przez
producenta, pracownika serwisu lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
niebezpieczeństwa.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo
udzieliła odpowiedniego instruktażu z zakresu obsługi urządzenia. Należy uważać, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
• Specjalna wtyczka z uziemieniem została połączona z przewodem zasilającym chłodziarki. Tę
wtyczkę należy stosować ze specjalnie uziemionym gniazdem 16 A lub 10 A w zależności od kraju, w
którym produkt będzie sprzedawany. Jeśli w domu użytkownika nie ma takiego gniazda, należy zlecić
jego montaż autoryzowanemu elektrykowi.
• Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, pod nadzorem innych osób oraz po instruktażu dotyczącym bezpiecznego
użytkowania, pod warunkiem, że rozumieją niebezpieczeństwa wynikające z nieprawidłowego
użytkowania. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie
powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta,
pracownika serwisu, lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wysokościach przekraczających 2000 m.n.p.m

Stare i zepsute chłodziarki
• Jeśli stara chłodziarka posiada zamek, należy go złamać lub usunąć przed pozbyciem się chłodziarki,
ponieważ dzieci mogą utknąć wewnątrz i może dojść do wypadku.
• Stare chłodziarki i zamrażarki zawierają materiały izolacyjne i środki chłodzące z czynnikiem CFC.
Dlatego, należy mieć na względzie ochronę środowiska przed pozbyciem się starej chłodziarki. Należy
skontaktować się z samorządem lokalnym i zapytać o miejsce składowania zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego (WEEE), do celów ponownego użycia, przetwarzania i odzysku.
Uwagi:
• Przed montażem i rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem
urządzenia.
• Należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na urządzeniu i instrukcją obsługi, oraz
przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc rozwiązać problemy, które mogą się
pojawić w przyszłości.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i może być używane wyłącznie w domach oraz
do określonych celów. Urządzenie nie jest przeznaczone do komercyjnego lub publicznego użytku.
Takie zastosowanie urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji. Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne straty.
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• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i służy wyłącznie do chłodzenia i
przechowywania żywności. Urządzenie to nie jest przeznaczone do komercyjnego lub publicznego
użytku i (lub) do przechowywania substancji innych niż żywność. Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialności za straty , które mogą wystąpić w wypadku nieprzestrzegania tych zaleceń.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy używać wielu gniazd elektrycznych ani przedłużaczy.
• Nie należy podłączać zniszczonych, pękniętych lub starych wtyczek.
• Nie należy ciągnąć, zginać ani niszczyć przewodu.
• Nie używać adaptera wtyczki.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy dopuszczać, aby dzieci
bawiły się urządzeniem ani zawieszały się na drzwiach chłodziarki.
• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy wkładać ani wyciągać
wtyczki z gniazda elektrycznego mokrą dłonią!
• Dla własnego bezpieczeństwa w lodówce nie należy umieszczać wybuchowych
ani materiałów łatwopalnych. Napoje z wyższą zawartością alkoholu należy
umieszczać pionowo w lodówce oraz zadbać, aby były szczelnie zamknięte.
• Nie należy pokrywać obudowy chłodziarki ani górnej jej części ozdobami. Wpływa to na działanie
chłodziarki.
• Należy zabezpieczyć akcesoria chłodziarki podczas transportu, aby zapobiec ich zniszczeniu.

Informacje dotyczące instalacji
Przed rozpakowaniem i ustawieniem chłodziarko-zamrażarki należy poświęcić trochę czasu na
zaznajomienie się z poniższymi wskazówkami.
• Zamrażarkę należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i ustawić z dala od
jakichkolwiek źródeł ciepła, np. grzejnika.
• Urządzenie powinno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 50 cm od kuchenek, kuchenek
gazowych i płyt grzejnych oraz przynajmniej 5 cm od piekarników elektrycznych.
• Nie wolno narażać chłodziarko-zamrażarki na działanie wilgoci lub deszczu.
• Chłodziarko-zamrażarkę należy ustawić przynajmniej 20 mm od innej zamrażarki.
• Wymagana wolna przestrzeń od góry i z tyłu chłodziarko-zamrażarki wynosi przynajmniej 150 mm.
Nie wolno ustawiać jakichkolwiek przedmiotów na górze chłodziarko-zamrażarki.
• Żeby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia, należy chłodziarko-zamrażarkę ustawić poziomo w
bezpiecznym miejscu. Regulowane nóżki służą do ustawienia chłodziarko-zamrażarki w poziomie.
Przed umieszczeniem artykułów spożywczych należy upewnić się, że urządzenie zostało ustawione
poziomo.
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• Przed skorzystaniem z urządzenia zalecamy przetarcie wszystkich półek i tac przy pomocy ściereczki
namoczonej w ciepłej wodzie z dodatkiem sody oczyszczanej (łyżeczka). Po wyczyszczeniu należy
spłukać zamrażarkę ciepłą wodą i osuszyć.
• Do instalacji należy wykorzystać plastikowe dystanse, które znajdują się z tyłu urządzenia. Należy
obrócić o 90 stopni (jak pokazano na schemacie). W ten sposób skraplacz nie będzie dotykał ścianki.
• Chłodziarkę należy ustawić przy ścianie zachowując odległość nie większą niż 75 mm.

Przed rozpoczęciem korzystania z chłodziarki
• Przy pierwszym użyciu lub po transporcie należy postawić chłodziarkę w pozycji pionowej przez 3
godziny, a następnie podłączyć ją do zasilania, aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie. W
przeciwnym razie można uszkodzić sprężarkę.
• Podczas pierwszego użycia może wydzielać się nieprzyjemny zapach, który powinien zniknąć gdy
chłodziarka zacznie chłodzić.

CZĘŚĆ 2: WYKORZYSTANIE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
Ustawienie termostatu

Oświetlenie i termostat są umieszczone na górze

Sterowanie termostatem
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Oświetlenie i termostat są umieszczone na boku

Sterowanie termostatem

Termostat zamrażalnika lodówki automatycznie reguluje temperaturę wewnętrzną komór. Obracając
pokrętło od pozycji 1 do 5, można uzyskać niższe temperatury.

Ważna uwaga:
Nie próbuj obracać pokrętła poza pozycję 1, spowoduje to zatrzymanie działania urządzenia.

1 - 2: W celu krótkotrwałego przechowywania żywności w komorze zamrażarki można ustawić
pokrętło pomiędzy wartością minimalną i średnia pozycja.
3 - 4: W celu długotrwałego przechowywania żywności w komorze zamrażarki można ustawić
pokrętło w położeniu środkowym.
5: Do zamrażania świeżej żywności. Urządzenie będzie działać dłużej. Po osiągnięciu pożądanego
stanu przywróć pokrętło do poprzedniego ustawienia.

Ostrzeżenia dotyczące ustawień temperatury
• Ustawienia temperatury należy dokonywać w zależności od częstości otwierania drzwi, ilości
artykułów spożywczych przechowywanych wewnątrz chłodziarki i temperatury otoczenia w miejscu
ustawienia urządzenia.
• Po włączeniu zasilania chłodziarko-zamrażarka może pracować bez przerwy do 24 godzin w
zależności od temperatury otoczenia, co spowoduje całkowite jej schłodzenie. W tym czasie nie
należy otwierać drzwi chłodziarko-zamrażarki, ani umieszczać wewnątrz artykułów spożywczych.
• W przypadku przerwy w zasilaniu i przywrócenia zasilania chłodziarko-zamrażarki funkcja 5minutowego opóźnienia zapobiega uszkodzeniu sprężarki. Chłodziarko-zamrażarka rozpocznie
normalną pracę po upływie 5 minut.
• Opisywana chłodziarka przeznaczona jest do pracy w przedziałach temperatur otoczenia
określonych w standardach, zgodnie z kategorią klimatu podaną na tabliczce informacyjnej. Nie jest
zalecana eksploatacja chłodziarko-zamrażarki w przedziałach temperatur nieokreślonych w
parametrach wydajności chłodzenia.
• Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w zakresie temperatury otoczenia od 16°C do 38°C.
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Klasa klimatyczna
SN
N
ST
T

Temperatura otoczenia
+10°C do +32°C
+16°C do +32°C
+16°C do +38°C
+16°C do +43°C

Akcesoria
Tacka na lód
• Napełnić tackę na lód wodą i umieścić w zamrażalniku.
• Po całkowitym zamrożeniu wody można obrócić tackę, jak pokazano poniżej, by uzyskać kostki
lodu.

uchwyt na butelkę (w niektórych modelach)
Aby zapobiec ześlizgiwaniu się lub przewracaniu butelek, możesz użyć uchwytu na butelkę. Pomoże
to również uniknąć hałasu wytwarzanego przez butelki podczas otwierania lub zamykania drzwi.

Skrobak z tworzywa sztucznego
Po pewnym czasie w niektórych obszarach zamrażarki gromadzi się szron.
Szron zgromadzony w zamrażarce powinien być okresowo usuwany. Użyj skrobaka z tworzywa
sztucznego jeśli to konieczne. Do tej operacji nie używaj ostrych metalowych przedmiotów, Mogłyby
przebić obwód lodówki i spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
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CZĘŚĆ 3: PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W URZĄDZENIU
Komora chłodziarki
• W komorze zamrażarki nie wolno umieszczać ciepłych potraw.
• Rozmieszczone w komorze chłodziarki opakowane produkty nie powinny dotykać tylnej ścianki,
ponieważ mogłyby ulec oszronieniu i przylgnąć do tylnej ścianki.
• Nie należy zbyt często otwierać drzwi chłodziarki.
• Mięso i oczyszczone ryby (w opakowaniu lub owinięte plastikową folią) przeznaczone do
wykorzystania w ciągu 1-2 dni należy rozmieścić w dolnej części komory chłodziarki (powyżej
pojemnik na owoce i warzywa), ponieważ jest to najchłodniejsze miejsce zapewniające najlepsze
warunki przechowywania.
• Owoce i warzywa można umieszczać w pojemniku na owoce i warzywa bez opakowania.

UWAGA: w chłodziarce nie należy przechowywać ziemniaków, cebuli i czosnku.

Komora zamrażarki
• Komorę zamrażarki należy wykorzystać do przechowywania przez dłuższy czas zamrożonych
produktów i do wytwarzania lodu.
• maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin. jest pokazany na tabliczce
znamionowej;
• proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym okresie nie należy dodawać żadnej żywności do
zamrożenia;
• zamrażać tylko najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczyszczone artykuły spożywcze;
• przygotowywać żywność w małych porcjach, aby umożliwić jej szybkie i całkowite zamrożenie, a
następnie umożliwić rozmrożenie tylko wymaganej ilości;
• owinąć żywność folią aluminiową lub polietylenem i upewnić się, że opakowania są szczelne;
• nie pozwól, aby świeża, niezamrożona żywność dotykała żywności już zamrożonej, unikając w ten
sposób wzrostu jej temperatury;
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• wskazane jest umieszczenie daty zamrożenia na każdym indywidualnym opakowaniu, aby
umożliwić ci kontrolę nad czasem przechowywania.
• W celu uzyskania maksymalnej pojemności komory zamrażarki należy wykorzystać szklane półki,
znajdujące się w górnej i środkowej części komory. W dolnej części komory zamrażarki należy
wykorzystać dolną szufladę.
• Nie należy umieszczać produktów spożywczych, przeznaczonych do zamrożenia, w pobliżu już
zamrożonych produktów.
• Nie wolno ponownie zamrażać produktów spożywczych, które zostały rozmrożone. Mogłoby to
stanowić zagrożenie dla zdrowia, np. powodując zatrucie pokarmowe.
• W komorze zamrażarki nie wolno umieszczać gorących potraw, dopóki nie ostygną. Mogłoby to
doprowadzić do rozkładu wcześniej zamrożonych produktów spożywczych.
• Kupując mrożone potrawy, należy upewnić się, że zostały one zamrożone w odpowiednich
warunkach, a ich opakowania nie są uszkodzone.
• Należy obserwować stan zamrożonych potraw przechowywanych w opakowaniach. Jeśli nie zostały
podane żadne wskazówki, potrawę należy spożyć w możliwie najbliższym czasie.
• Okresy przechowywania zamrożonych produktów spożywczych zmieniają się w zależności od
temperatury otoczenia, częstego otwierania i zamykania drzwi, ustawień termostatu, rodzaju
produktu i czasu, jaki upłynął od daty zakupu produktu do umieszczenia go w zamrażarce. Należy
zawsze stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu i nie wolno przekraczać określonego czasu
przechowywania.
• W przypadku długotrwałej przerwy w zasilaniu nie wolno otwierać drzwi komory zamrażarki.
Chłodziarka powinna zachować zamrożone produkty przez ok. Podane wartości zostaną zmniejszone
przy wyższych temperaturach otoczenia. W przypadku długotrwałej przerwy w zasilaniu nie wolno
ponownie zamrażać produktów spożywczych, które zostały rozmrożone. Należy je spożyć w możliwie
najbliższym czasie.
• Należy pamiętać, że ponowne otwarcie drzwi zamrażarki natychmiast po ich zamknięciu nie jest
łatwe. To zupełnie normalne! Po osiągnięciu zrównoważonych warunków, drzwi otworzą się z
łatwością.

Ważna uwaga:
• Po rozmrożeniu mrożonki należy przyrządzać podobnie jak świeże artykuły spożywcze. Jeśli po
rozmrożeniu nie zostaną przyrządzone, NIDGY nie wolno zamrażać ich ponownie.
• Smak niektórych przypraw (anyżu, bazylii, rzeżuchy, octu winnego, mieszanki przypraw, imbiru,
czosnku, cebuli, gorczycy, tymianku, majeranku, czarnego pieprzu itp.) zawartych w przygotowanych
potrawach zmienia się i staje bardziej wyraźny, jeśli potrawy były przechowywane przez dłuższy czas.
Dlatego przed zamrożeniem potraw należy do nich dodać nieco przypraw lub dodać ulubione
przyprawy po rozmrożeniu.
• Czas przechowywania produktów spożywczych zależy od używanego tłuszczu. Odpowiednie
tłuszcze to margaryna, tłuszcz wołowy, oliwa z oliwek i masło, a nieodpowiednie to olej arachidowy i
tłuszcz wieprzowy.
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• Artykuły spożywcze w stanie płynnym należy zamrażać w plastikowych pojemnikach, a pozostałe
artykuły spożywcze plastikowych foliach lub woreczkach.
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CZĘŚĆ 4: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

• Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

• Chłodziarki nie należy czyścić przez polewanie wodą.

• Komorę chłodziarki należy czyścić okresowo przy użyciu sody oczyszczonej rozpuszczonej w letniej
wodzie.
• Wewnętrzne i zewnętrzne części urządzenia można czyścić miękką szmatką lub gąbką nasączoną
wodą z mydłem.
• Poszczególne akcesoria należy czyścić wodą z mydłem. Nie należy ich myć w zmywarce.
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• Nie należy używać środków ściernych, detergentów ani mydeł. Po wyczyszczeniu należy przepłukać
urządzenie czystą wodą i dokładnie wysuszyć. Po ukończeniu czyszczenia można podłączyć wtyczkę
do gniazdka suchą dłonią.

• Skraplacz należy czyścić szczotką lub miotłą przynajmniej dwa razy w roku, aby zapewnić
oszczędność energii oraz wysoką sprawność chłodzenia..

Przystępując do czyszczenia upewnij się, że chłodziarka jest odłączona od zasilania.

Odszranianie
Rozmrażanie komory lodówki

• Odszranianie następuje automatycznie w komorze chłodziarki podczas pracy; woda jest
gromadzona przez tacę do odparowywania i odparowuje automatycznie.
• Tacę do odparowywania i otwór spustowy wody należy okresowo czyścić za pomocą korka
spustowego odszraniania aby zapobiec gromadzeniu się wody na dnie lodówki.
• Można również wyczyścić otwór spustowy, wlewając do niego ½ szklanki wody.
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Odszranianie komory zamrażarki
• Szron pokrywający półki komory zamrażarki należy okresowo usuwać.
• Nie używaj ostrych metalowych przedmiotów do tej operacji. Mogą przebić obwód czynnika
chłodniczego i spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Użyj dostarczonego skrobaka z
tworzywa sztucznego.
• Gdy na półkach jest więcej niż 5 mm szronu, należy przeprowadzić rozmrażanie.
• Przed rozmrożeniem umieść zamrożone jedzenie w chłodnym miejscu zawijając je w arkusze gazety
(to pomoże żywności utrzymać temperaturę na dłużej).
• Aby przyspieszyć proces rozmrażania, umieść jedną lub więcej misek z ciepłą wodą w komorze
zamrażarki.
• Osusz wnętrze przedziału gąbką lub czysta ściereczka.
• Po rozmrożeniu urządzenia włóż żywność do zamrażarki i pamiętaj, aby spożyć ją w krótkim czasie.

Wymiana oświetlenia

Podczas wymiany żarówki komory lodówki:
1. Odłącz urządzenie od zasilania,
2. Naciśnij zaczepy po bokach górnej pokrywy oświetlenia pokrywy i zdejmij ją
3. Wymień obecną żarówkę na nową o mocy nie większej niż 15 W.
4. Załóż z powrotem pokrywę i po odczekaniu 5 minut podłącz urządzenie.

Wymiana oświetlenia LED

Jeżeli chłodziarka jest wyposażona w oświetlenie LED, należy skontaktować się z działem pomocy
technicznej, ponieważ takie oświetlenie może być wymieniane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
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CZĘŚĆ 5: Transport i zmiana miejsca montażu
Transport i zmiana miejsca montażu
• Oryginalne opakowanie i styropian transportowy można zachować na potrzeby późniejszego
transportu (opcjonalnie).
• Chłodziarkę należy opakować grubą warstwą materiału transportowego i zabezpieczyć taśmą lub
sznurkiem oraz postępować zgodnie z instrukcjami transportu umieszczonymi na opakowaniu.
• Zdjąć ruchome części (półki, akcesoria, pojemniki na warzywa itp.) lub przymocować je taśmą do
chłodziarki w celu zabezpieczenia przed uderzeniami podczas transportu lub zmiany miejsca
montażu.

Przestawienie drzwi
• Możliwość odwrócenia drzwi zależy od posiadanego modelu chłodziarko-zamrażarki.
• Nie jest to możliwe, jeśli uchwyty znajdują się z przodu urządzenia.
• Jeśli Twój model nie posiada uchwytów, możliwe jest odwrócenie drzwi, ale to zadanie należy
powierzyć pracownikom autoryzowanego serwisu.

CZĘŚĆ 6: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli chłodziarko-zamrażarka nie pracuje;
• Czy nie wystąpiła przerwa w zasilaniu?
• Czy wtyczka kabla zasilającego jest prawidłowo podłączona do gniazdka?
• Czy bezpiecznik gniazdka, do którego została podłączona wtyczka kabla zasilającego, lub główny
bezpiecznik sieciowy nie jest przepalony?
• Czy gniazdko jest sprawne? Żeby to sprawdzić, podłącz zamrażarkę do innego sprawnego gniazdka.
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Jeśli chłodziarka nie chłodzi dostatecznie;
• Czy ustawienie temperatury jest prawidłowe?
• Czy drzwi chłodziarki były często otwierane lub pozostawały otwarte przez dłuższy czas?
• Czy drzwi chłodziarki są prawidłowo zamknięte?
• Czy chłodziarce nie zostały umieszczone talerze lub artykuły spożywcze, które dotykają ścianek
urządzenia, uniemożliwiając w ten sposób cyrkulację powietrza?
• Czy chłodziarka nie została nadmiernie zapełniona?
• Czy została zachowana odpowiednia odległość od tyłu chłodziarki do ściany?
• Czy temperatura otoczenia nie wykracza poza zakres określony w instrukcji obsługi?

Jeśli chłodziarka pracuje zbyt głośno:
Żeby osiągnąć ustawiony poziom schłodzenia, sprężarka uruchamia się od czasu do czasu. Odgłosy
dochodzące w tym czasie z chłodziarki są normalne. Jeśli żądany poziom schłodzenia zostanie
osiągnięty, odgłosy ucichną automatycznie. Jeśli nadmierne odgłosy nie ustępują:
• Czy urządzenie zostało ustawione na stabilnej powierzchni? Czy nóżki zostały prawidłowo
wyregulowane?
• Czy jakiekolwiek przedmioty nie znajdują się za chłodziarką?
• Czy nie drgają półki lub talerze ustawiona na drgających półkach? W takim przypadku należy
przemieścić półki i/lub przestawić talerze.
• Czy nie drgają elementy znajdujące się w chłodziarce?

Normalne odgłosy:
Odgłosy pracującej sprężarki (normalne odgłosy pracującego silnika): Te odgłosy oznaczają, że
sprężarka działa normalnie; sprężarka może emitować głośniejsze szumy przez krótki czas w trakcie
uruchamiania.
Odgłosy bulgotania i szeleszczącej wody: Te odgłosy powoduje czynnik chłodzący przepływający w
instalacji rurowej.

WAŻNE UWAGI:
• W przypadku niespodziewanej przerwy w zasilaniu lub odłączenia urządzenia od zasilania termiczne
zabezpieczenie spowoduje wyłączenie sprężarki, ponieważ gaz w układzie chłodzącym nie jest
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ustabilizowany. To zupełnie normalne, a chłodziarka uruchomi się ponownie po upływie 4 lub 5
minut.
• Jeśli nie korzystasz z chłodziarki przez dłuższy czas (np. latem podczas urlopu), odłącz ją od
zasilania. Chłodziarkę należy oczyścić zgodnie ze wskazówkami podanymi w części 4 niniejszej
instrukcji i pozostawić otwarte drzwi, żeby zapobiec nagromadzeniu się wilgoci i nieprzyjemnych
zapachów.
• Zakupione urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz może być
eksploatowane wyłącznie w warunkach domowych i w określonych celach. Urządzenie nie jest
przeznaczone do zastosowań komercyjnych lub wspólnego użytkowania. Jeśli klient wykorzysta
urządzenie niezgodnie z jego przeznaczeniem, stanowczo podkreślamy, że producent ani sprzedawca
urządzenia nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie naprawy i usterki powstałe w okresie
gwarancyjnym.
• Jeśli po zastosowaniu się do wszystkich powyżej podanych wskazówek problemu nie udało się
rozwiązać, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
1. Należy zainstalować urządzenie w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ale nie w
bezpośrednim działaniu światła słonecznego ani źródła ciepła (kaloryfer, kuchenka, itd.). W innym
przypadku należy skorzystać z płyty izolującej.
2. Należy poczekać, aż ciepła żywność i napoje wystygną poza urządzeniem.
3. Rozmrażając zamrożoną żywność, należy ją umieścić w części lodówkowej. Niska temperatura
zamrożonej żywności pomoże schłodzić część lodówkową podczas rozmrażania, oszczędzając w ten
sposób energię. Gdy żywność rozmraża się poza lodówką, powoduje to straty energii.
4. Podczas umieszczania napoi i płynów w lodówce, należy je przykryć. Jeśli się tego nie zrobi,
spowoduje to wzrost wilgotności w urządzeniu. Z tego powodu czas pracy wydłuży się. Ponadto,
przykrywanie napoi i płynów pomaga zachować ich smak i zapach.
5. Chowając żywność i napoje, należy otwierać drzwi urządzenia na jak najkrótszy czas.
6. Pokrywy komór urządzenia o różnych temperaturach należy trzymać zamknięte (pojemniki na
owoce i warzywa, chłodziarka, itp.)
7. Uszczelka drzwi musi być czysta i sprężysta. Jeśli uszczelka jest zużyta, należy ją wymienić.
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CZĘŚĆ 7: CZĘŚCI URZĄDZENIA

A) Komora chłodziarki
B) Komora zamrażarki

1) Termostat (gdy termostat jest z boku)
2) Półki chłodziarki
3) Osłona pojemnika na owoce i warzywa
4) Pojemnik na owoce i warzywa
5) Kosze zamrażarki
6) Szklane półki w zamrażalniku *
7) Półka na butelki
8) Półka na na drzwiach chłodziarki
19

9) Półka na na drzwiach chłodziarki
10) Pojemnik na jajka
11) Tacka do lodu
12) Skrobaczka do lodu*
* Dotyczy niektórych modeli

20

CZĘŚĆ 8: KARTA INFORMACYJNA
Philco brand:
Brand
Model
Rodzaj urządzenia 3)
Klasa efektywności energetycznej (A ... niskie zużycie energii
elektrycznej do G wysokie zużycie energii elektrycznej)
Zużycie energii elektrycznej przez 365 dni 1) kWh
Całkowita dostępna objętość: l
w tym: objętość lodówki l
w tym: objętość zamrażarki l
Znak gwiazdki dla obszaru zamrażarki
Frost free space
Czas przechowywania po wyłączeniu (czas wzrostu
temperatury) [godz.]
Zdolność zamrażania kg / 24h
Klasa klimatyczna 2)
Napięcie
Poziom hałasu 4) dB (re 1pW)
Wbudowane urządzenie

Philco brand:
Brand
Model
Rodzaj urządzenia 3)
Klasa efektywności energetycznej (A ... niskie zużycie energii
elektrycznej do G wysokie zużycie energii elektrycznej)
Zużycie energii elektrycznej przez 365 dni 1) kWh
Całkowita dostępna objętość: l
w tym: objętość lodówki l
w tym: objętość zamrażarki l
Znak gwiazdki dla obszaru zamrażarki
Frost free space
Czas przechowywania po wyłączeniu (czas wzrostu
temperatury) [godz.]
Zdolność zamrażania kg / 24h
Klasa klimatyczna 2)
Napięcie
Poziom hałasu 4) dB (re 1pW)
Wbudowane urządzenie

Philco
PCS 2001
7

Philco
PCS 2301
7

Philco
PCS 2531
7

Philco
PCS 2681
7

A+

A+

A+

A+

226
200
133
67
****
Statyczny,
przestrzeń do
zamrażania i chłodzenia

244
230
146
84
****
Statyczny,
przestrzeń do
zamrażania i
chłodzenia
21

262
251
142
109
****
Statyczny,
przestrzeń do
zamrażania i
chłodzenia
18

257
268
184
84
****
Statyczny,
przestrzeń do
zamrażania i
chłodzenia

3
ST/N
220-240v/50Hz
40
nie

4
ST/N
220-240v/50Hz
40

5
ST/N
220-240v/50Hz
40

4
ST/N
220-240v/50Hz
40

Philco
PCS 2682, PCS 2682 X
7

Philco
PCS 2861
7

Philco
PCS 2862
7

Philco
PCS 2862 X
7

A++

A+

A++

A+

202
268
184
84
****
Statyczny,
przestrzeń do
zamrażania i chłodzenia

207
286
202
84
****
Statyczny,
przestrzeń do
zamrażania i
chłodzenia
17

207
286
202
84
****
Statyczny,
przestrzeń do
zamrażania i
chłodzenia

17

264
286
202
84
****
Statyczny,
przestrzeń do
zamrażania i
chłodzenia
17

4
ST/N
220-240v/50Hz
40

4
ST/N
220-240v/50Hz
41

4
ST/N
220-240v/50Hz
40

4
ST/N
220-240v/50Hz
40

18

21

17

17

1) Zużycie energii elektrycznej w kWh / rok oparte jest na wynikach znormalizowanego testu przeprowadzonego w ciągu 24
godzin. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania i lokalizacji urządzenia.
2) SN: temperatura otoczenia od +10 ° C do +32 ° C
ST: temperatura otoczenia od +18 ° C do +38 ° C
N: temperatura otoczenia od +16 ° C do +32 ° C
3) 1 = Lodówka bez stref niskiej temperatury
7 = Lodówka / zamrażarka z obszarami o niskiej temperaturze * (***)
8 = pionowa zamrażarka
4) Poziom hałasu zgodnie z europejską normą EN 60704.
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