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CHLADNIČKA COMBI
Mraznička - chladnička

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



Vážený zákazník,
ďakujeme vám za kúpu produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotrebič dobre slúžil, prečítajte si, 
prosím, pozorne všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.
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ČÁSŤ 1: PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

Všeobecné upozornenia

VAROVANIE! 
Vetracie otvory, v spotrebiči alebo vo vstavanej kon-
štrukcii, udržujte bez prekážok.

VAROVANIE! 
Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné spô-
soby na urýchlenie odmrazovania iné ako tie, ktoré 
odporúča výrobca.

VAROVANIE! 
V priestore na potraviny nepoužívajte elektrické spo-
trebiče, ak nejde o typ odporúčaný výrobcom.

VAROVANIE! 
Nepoškoďte chladiaci okruh.

VAROVANIE! 
Aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému ne-
stabilitou spotrebiča, je potrebné ho upevniť podľa 
pokynov.

• Ak váš spotrebič ako chladivo používa R600 - túto infor-
máciu zistíte zo štítku na chladničke - musíte dávať pozor 
počas prepravy a inštalácie, aby ste predišli poškodeniu 
prvkov chladničky. Aj napriek tomu, že R600a je prírodný 
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plyn šetrný na životné prostredie, tak z dôvodu, že je vý-
bušný, treba v prípade výskytu úniku spôsobeného po-
škodením prvkov chladiča odniesť chladničku od otvo-
reného plameňa alebo zdrojov tepla a nechať niekoľko 
minút vetrať miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

• Počas prenášania a umiestnenia chladničky dávajte po-
zor, aby ste nepoškodili okruh chladiaceho plynu.

• V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napr. ple-
chovky s aerosólom.

• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach 
a podobných zariadeniach, napr.:

 - vybavenie kuchýň v obchodoch, kanceláriách a iných   
 pracovných prostrediach;

 - na farmách a v hoteloch, moteloch a iných obytných   
 prostrediach;

 - zariadeniach typ bed and breakfast;
 - v cateringu a podobnom prostredí.
• Ak sa zástrčka chladničky nezmestí do zásuvky, musí byť 

vymenená výrobcom, servisným technikom alebo kvalifi -
kovanými osobami, aby sa predišlo zraneniu.

• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami 
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými ale-
bo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom 
skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nebude dohliadať oso-
ba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im nedá pokyny 
ohľadom používania spotrebiča. Na deti treba dohliadať, 
aby sa zaručilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
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• Špeciálne uzemnená zástrčka musí byť pripojená k na-
pájaciemu káblu vašej chladničky. Táto zástrčka musí 
byť použitá so špeciálne uzemnenú zásuvkou o 16 amp. 
V  prípade, že doma takú zástrčku nemáte, nechajte ju 
nainštalovať autorizovaným elektrikárom.

• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie 
a  osoby s  obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo s  nedostatkom skúse-
ností a znalostí, ak sa na ne bude dohliadať alebo sa im 
poskytnú pokyny o  používaní spotrebiča bezpečným 
spôsobom a pochopia príslušné nebezpečenstvá. Deti sa 
nesmú hrať so spotrebičom. Deti bez dozoru nesmú vy-
konávať čistenie ani používateľskú údržbu.

• Ak je napájací kábel poškodený, výrobca, jeho servisné 
stredisko alebo iná náležite kvalifi kovaná osoba ho musí 
vymeniť, aby nemohlo dôjsť k ublíženiu na zdraví.

• Tento spotrebič nie je určený na použitie v nadmorských 
výškach nad 2000 m.

Staré a zastarané chladničky
•  • Ak má vaša stará chladnička zámok, zlomte ho  
 alebo ho odstráňte, pretože deti sa môžu   
 zachytiť dovnútra a môže dôjsť k nehode.
•  • Staré chladničky a mrazničky obsahujú izolačný   
 materiál a chladiace látku s CFC. Pri    

 eliminovaní starých chladničiek dajte pozor,   
 aby ste nepoškodili životné prostredie.
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 Na miesto likvidácie starých chladničiek sa spýtajte na 
miestnom úrade.

Poznámky:
• Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si pozorne prečí-

tajte návod na použitie. Nie sme zodpovední za škody 
vzniknuté nesprávnym používaním.

• Dodržte pokyny uvedené na spotrebiči a v návode na po-
užitie, tento návod uchovajte na bezpečnom mieste, aby 
ste mohli vyriešiť problémy, ak k  nim v  budúcnosti ne-
dôjde.

• Tento spotrebič sa vyrobil, aby sa používal v  domác-
nostiach a môže sa používať výlučne v domácnosti a na 
uvedené účely. Nie je určená na komerčné alebo labora-
tórne použitie. Takéto použitie spôsobí, že záruka stratí 
platnosť a naša spoločnosť neponesie zodpovědnost za 
straty, ku ktorým dôjde.

• Tento spotrebič je vyrobený tak, aby sa používal v  do-
mácnostiach a je vhodný iba pre skladovanie/chladenie 
potravín. Nie je vhodný na komerčné použitie a/alebo 
skladovanie látok iných ako sú potraviny. Naša spoloč-
nosť nie je zodpovedná za straty, ktoré by sa v opačnom 
prípade vyskytli.

Bezpečnostné upozornenia 
• Nepoužívajte rozdvojky ani predlžovací kábel.
• Nezapájajte do starých, poškodených 
 alebo opotrebovaných zásuviek.



SK - 6

 04/2018Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

• Kábel neťahajte, neohýbajte.

       
• Tento spotrebič je navrhnutý na 

používanie dospelými osobami, takže 
nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom 
hrali, prípadne im nedovoľte sa vešať na 
dvierka.

• Nezapájajte do zásuvky ak máte mokré 
ruky, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým 
prúdom!

• Do priečinka mrazničky nedávajte sklenené 
fľaše alebo nádoby s nápojmi. Fľaše alebo 
plechovky môžu explodovať.

• Z dôvodu vašej bezpečnosti nedávajte do 
chladničky výbušné alebo horľavé materiály. 
Nápoje s vyšším obsahom alkoholu umiestnite vertikálne 
pričom ich hrdlá v priečinku chladničky pevne uzatvorte.

• Keď beriete ľad vyrobený v priestore mrazničky, nedotý-
kajte sa ho, pretože môže spôsobiť omrzliny a/alebo sa 
môžete porezať.

• Zmrazených produktov sa nedotýkajte mokrými rukami! 
Nejedzte zmrzlinu a kocky ľadu okamžite potom, čo ich 
vyberiete z priečinku mrazničky!

• Zmrazené tovary po roztopení opätovne nezmrazujte. To 
môže spôsobiť zdravotné problémy, napr. otravu jedlom.
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• Hornú časť chladničky nezakrývajte. Ovplyvní to 
výkonnosť chladničky.

• Príslušenstvo v chladničke počas prepravy 
upevnite, aby ste predišli jeho poškodeniu.

Inštalácia a prevádzka vašej chladničky
Pred spustením chladničky musíte venovať pozornosť nasledujúcim bodom:
• Prevádzkové napätie vašej chladničky je 220–240V pri 50 Hz.
• Sieťový kábel vašej chladničky má uzemnenú zástrčku. Táto zástrčka by sa mala používať s uzemnenou zá-

suvkou, ktorá obsahuje minimálne 16 ampérovú poistku. Ak nemáte zásuvku, ktorá by to spĺňala, nechajte 
to vykonať kvalifi kovaným elektrikárom.

• Nenesieme zodpovednosť za škody, ku ktorým dôjde v dôsledku neuzemnenia.
• Chladničku umiestnite na miesto, kde nebude vystavená priamemu slnečnému svetlu.
• Váš spotrebič musí byť minimálne 50 cm od rúr, plynových rúr alebo radiátorov, a  minimálne 5  cm od 

elektrických rúr.
• Vaša chladnička nesmie byť nikdy používaná vonku alebo ponechaná na daždi.
• Keď je vaša chladnička umiestnená vedľa hlbokého mrazáku, musí byť medzi 

nimi minimálne 2 cm miesto, aby sa predišlo hromadeniu vlhkosti na vonkajšom 
povrchu.

• Na chladničku nič nedávajte a chladničku inštalujte na vhodné miesto, aby bolo 
dostupných aspoň 15 cm na hornej strane.

• Nastaviteľné predné nožičky by sa mali stabilizovať v príslušnej výške, aby mohla 
chladnička fungovať stabilným a správnym spôsobom. Nožičky môžete nastaviť 
otočením v smere hodinových ručičiek (alebo naopak). Toto by sa malo vykonať 
pred vložením potravín do chladničky.

• Pred použitím chladničky utrite všetky diely vlažnou vodou s  pridanou plnou 
čajovou lyžičkou sódy bikarbóny, potom ich následne opláchnite čistou vodou 
a vysušte. Po vyčistení všetko dajte na svoje miesto.

• Nainštalujte plast na nastavenie vzdialenosti (diel s čiernymi lopatkami na zadnej 
strane) otočením o 90° tak, ako je zobrazené na obrázku, aby sa predišlo tomu, že 
sa kondenzátor dotkne steny.

• Chladnička musí byť umiestnená proti stene vo vzdialenosti nepresahujúcej 
75 mm.

Pred použitím chladničky
• Pri prvom spustení alebo pri spustení po preprave nechajte chladničku stáť 

3 hodiny a až potom zapojte. V opačnom prípade poškodíte kompresor.
• Vaša chladnička môže pri prvom spustení trochu zapáchať, zápach zmizne 

akonáhle chladnička začne chladiť.

Informácie o chladiacej technológii novej generácie
Chladničky s  mrazničkou s  chladiacou technológiou novej generácie majú iný systém fungovania ako statické 
chladničky s mrazničkou. V bežných chladničkách s mrazničkou sa vlhký vzduch vchádzajúci do mrazničky a vodná 
para vychádzajúca z potravín v mraziacom oddiele menia na námrazu. Na roztavenie tejto námrazy, inými slovami 
na rozmrazenie, treba chladničku odpojiť od elektrickej siete. Na zachovanie chladu potravín po dobu odmrazovania 
musí užívateľ uložiť potraviny na inom mieste a musí odstrániť zostávajúci ľad a nahromadenú námrazu.
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V oddieloch mrazničky vybavených chladiacou technológiou novej generácie je situácia úplne iná. Pomocou 
ventilátora cez oddiel mrazničky fúka studený a suchý vzduch. Vplyvom studeného vzduchu, ktorý s ľahkosťou 
fúka cez oddiel – aj v priestoroch medzi poličkami – sa potraviny zamrazia rovnomerne a správne. A nebude 
vznikať námraza.
Konfi gurácia v oddiele chladničky bude takmer rovnaká ako pri oddieli mrazničky. Vzduch, ktorý prúdi vďaka 
ventilátoru nachádzajúcom sa v  hornej časti oddielu chladničky, sa chladí počas toho, ako prechádza cez 
medzeru za prívodom vzduchu. Súčasne cez otvory na prívode vzduchu prúdi vzduch tak, že sa v  oddiele 
chladničky úspešne dokončuje chladiaci proces. Otvory v  prívode vzduchu sú navrhnuté na rovnomernú 
distribúciu vzduchu v oddiele.
Keďže medzi oddielom mrazničky a oddielom chladničky neprechádza žiadny vzduch, pachy sa nebudú miešať.
V dôsledku toho sa vaša chladnička s chladiacou technológiou novej generácie ľahko používa a ponúka vám 
prístup k veľkému objemu a estetickému vzhľadu.
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ČÁSŤ 2: ČASTI SPOTREBIČE A PRÍSLUŠENSTVO
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A. Priestor chladničky
B. Priestor mrazničky

1. Rošt na víno *
2. Poličky chladničky
3. Chladiaci oddiel *
4. Kryt kontajnera
5. Kontajner
6. Kôš mrazničky
7. Dolný kôš mrazničky
8. Zarovnávacie nožičky
9. Podnos na ľad
10. Sklenená polička
11. Polička na fľaše
12. Nastaviteľné poličky vo dverách
13. Horné poličky vo dverách
14. Držiak na vajcia

* V niektorých modeloch

Táto prezentácia sa týka iba častí spotrebiča. Časti sa môžu podľa modelu spotrebiča líšiť.
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ČÁSŤ 3: RÔZNE FUNKCIE A MOŽNOSTI

Displej a ovládací panel

Kontrolka alarmu Sr 

Tlačidlo nastavenia 
chladenia 

Tlačidlo nastavenia chladenia
Toto je tlačidlo nastavenia chladenia. Teplotu priečinku chladenia môžete zmeniť týmto tlačidlom. Týmto 
tlačidlom je možné aktivovať režim rýchleho chladenia a úsporný režim.

Alarm Sr
Rozsvieti sa červené svetlo alarmu a v prípade výskytu akýchkoľvek problémov zaznie zvukový signál.

Obsluha vašej chladničky
Režim rýchleho chladenia
Ako sa má používať?
• Stlačte tlačidlo nastavenia chladenia, kým sa nerozsvieti symbol rýchleho chladenia. Ozve sa pípnutie. 

Režim sa nastaví.
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Počas tohto režimu:
• Režim rýchleho chladenia môžete zrušiť rovnakým postupom, ktorý ste použili pri jeho zvolení.

POZNÁMKA:
Režim rýchleho chladenia sa automaticky zruší po 6 hodinách v závislosti od teploty prostredia alebo od 
toho, kedy snímač mrazničky dosiahne dostatočne nízku teplotu.

Úsporný režim
Ako sa má používať?
• Stlačte tlačidlo nastavenia chladenia, kým sa nerozsvieti symbol úsporného režimu.
• Ak sa 1 sekundu nestlačí žiadne tlačidlo. Keď sa režim nastaví, bzučiak vydá zvuk píp píp.
• Aby ste ho zrušili, musíte len stlačiť tlačidlo nastavenia chladenia.

Nastavenia teploty chladenia
• Úvodná hodnota teploty pre indikátor nastavenia teploty chladenia je +4°C.
• Raz zatlačte tlačidlo nastavenia mrazenia.
• Keď po prvýkrát stlačíte toto tlačidlo, na indikátore nastavenia chladenia sa zobrazí posledná hodnota.
• Keď stlačíte toto tlačidlo, nastaví sa nižšia teplota. (+8°C, +6°C, úsporný režim, +4°C, +2°C, rýchle chladenie)
• Keď stlačíte tlačidlo nastavenia chladenia až dovtedy, kým sa na indikátore nastavenia chladenia nezobrazí 

symbol super chladenia a keď nestlačíte žiadne tlačidlo do 1 sekundy, začne blikať super chladenie.
• Ak budete pokračovať v stláčaní, reštartuje sa od +8°C.

Výstrahy o nastaveniach teplôt
• Nastavenia teplôt sa pri výpadku napájania nestratia.
• Neodporúčame prevádzkovať chladničku v prostrediach chladnejších ako 10°C.
• Nastavenia teplôt by ste mali nastaviť na základe frekvencie otvárania dverí, množstva potravín v chladnič-

ke a okolitej teploty chladničky.
• Po pripojení by vaša chladnička mala v závislosti od okolitej teploty bez prerušenia pracovať až 24 hodín, 

kým sa úplne nevychladí. Počas tejto doby neotvárajte dvere chladničky a nedávajte do nej žiadne potra-
viny.

• Keď po výpadku energie odpojíte a opäť zapojíte zástrčku, použije sa funkcia 5-minútového oneskorenia, 
aby sa zabránilo poškodeniu kompresora chladničky. Chladnička začne po 5 minútach fungovať normálne.

• Chladnička je navrhnutá tak, aby fungovala v  intervaloch okolitej teploty uvedených v  štandardoch 
a  podľa klimatickej triedy uvedenej na informačnom štítku. Kvôli efektivite chladenia neodporúčame 
prevádzkovať chladničku mimo uvedené teplotné limity.

• Toto zariadenie je určené na použitie pri okolitej teplote v rámci rozsahu 10°C–43°C.

Klimatická trieda Okolitá teplota °C
T 16 až 43°C
ST 16 až 38°C
N 16 až 32°C
SN 10 až 32°C
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Príslušenstvo
Schránka mrazničky
• Schránka mrazničky je určená na potraviny, ku ktorým je potrebný jednoduchší prístup.
• Vyberanie schránky mrazničky.
• Vytiahnite schránku čo najviac von.
• Vytiahnite prednú časť schránky smerom hore a von.
• Pri opätovnom vložení schránky postupujte obráteným postupom, ako je uvedený vyššie.

POZNÁMKA:
Pri presune dovnútra alebo von vždy držte rúčku schránky.

 

Schránka 
mrazničky 

Poličky chladiaceho oddielu (pri niektorých modeloch)
Keď namiesto oddielu mrazničky alebo chladničky necháte potraviny v chladiacom oddiele, udržia si čerstvosť 
a chuť dlhšie a zachovajú si svoj čerstvý vzhľad. Keď sa podnos chladiaceho oddielu zašpiní, vyberte ho a umyte 
ho vodou.
(Voda zamŕza pri 0 °C, ale potraviny obsahujúce soľ alebo cukor zamŕzajú pri nižšej teplote)
Ľudia obvykle používajú chladiaci oddiel na surovú rybu, ryžu a pod...
Nedávajte sem potraviny, ktoré chcete zmraziť, ani podnosy na ľad, aby ste urobili ľad.

Vybranie poličky chladiaceho oddielu
• Vytiahnite poličku chladiaceho oddielu von smerom k sebe posúvaním po koľajniciach.
• Vytiahnite poličku chladiaceho oddielu smerom hore z koľajničiek, aby ste mohli vybrať chladiaci oddiel.
 Po odstránení poličky chladiaceho oddielu má nosnosť maximálne 20 kg.



SK - 14

 04/2018Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Ovládač vlhkosti (pri niektorých modeloch)
Keď je ovládač vlhkosti v zatvorenej polohe, umožňuje to dlhšie uskladnenie čerstvého ovocia a zeleniny.
Ak je kontajner úplne plný, otvor na čerstvý vzduch, ktorý sa nachádza pred kontajnerom, treba otvoriť. Pomo-
cou tohto vzduchu sa bude ovládať množstvo vlhkosti v kontajneri a môžete zvýšiť životnosť. 
Ak na sklenenej poličke uvidíte nejakú kondenzáciu, ovládanie vlhkosti by ste mali dať do otvorenej polohy.

Ohranjevalec svežine Maxi Fresh
Tehnologija ohranjevalca svežine Maxi Fresh pomaga odstraniti etilen (bioproizvod, ki se naravno sprošča iz 
svežih živil) in neprijetne vonjave iz osveževalca. Tako hrana ostane sveža dlje časa.

• Ohranjevalec svežine Maxi Fresh očistite enkrat na leto. Filter pustite v pečici dve uri pri 65 °C.
• Če želite očistiti fi lter, odstranite hrbtišče ohišja fi ltra tako, da ga povlečete v smeri puščice.
• Filtra ne čistite z vodo ali kakršnim koli čistilnim sredstvom.

                                    

Ohranjevalec svežine Maxi Fresh



SK - 15

 04/2018Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

ČÁSŤ 4: ČISTENIE A ÚDRŽBA

• Pred začatím čistenia sa uistite, že chladničku odpojíte.

 

• Chladničku nečistite nalievaním vody.

 

• Vnútornú a vonkajšiu stranu môžete utrieť pomocou jemnej handričky alebo špongie s použitím teplej 
a mydlovej vody.

 

• Samostatne vyberte časti a vyčistite ich mydlovou vodou. Nečistite ich v umývačke riadu.

              

• Pri čistení nikdy nepoužívajte horľavé, výbušné alebo leptavé materiály, ako napríklad riedidlo, plyn alebo 
kyselinu.
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• Raz do roka by ste mali vyčistiť kondenzátor metlou, aby sa zabezpečila úspora energie a  zvýšila 
produktivita.

 

Uistite sa, že počas čistenia bude chladnička odpojená.

Rozmrazovanie
Vaša chladnička vykonáva plnoautomatické rozmrazovanie. Vytvorená voda, ktorá predstavuje výsledok 
rozmrazovania, prechádza cez výlevku na zozbieranie vody, preteká do odparovacieho priečinku za 
chladničkou a z neho sa vyparuje.

Výmena kontrolky LED
Ak má vaša chladnička kontrolku LED, kontaktujte helpdesk, lebo jej výmenu musí vykonať len autorizovaní 
zamestnanci.

Priečinok 
výparníka  
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ČÁSŤ 5: ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI

Oddiel chladničky
• Pri normálnych prevádzkových podmienkach bude nastavenie hodnoty teploty oddielu chladničky na 

4 °C postačujúce.
• Na zníženie vlhkosti a  následného zvýšenia tvorby námrazy nikdy nedávajte kvapaliny do chladničky 

v neutesnených nádobách. Námraza sa obvykle koncentruje v najchladnejších častiach výparníka a časom 
bude potrebné častejšie rozmrazovanie.

• Do chladničky nikdy nedávajte teplé potraviny. Teplé jedlo alebo potraviny by ste mali nechať vychladnúť 
pri izbovej teplote a treba ich uložiť tak, aby sa zaistila adekvátna cirkulácia vzduchu v oddiele chladničky.

• Nič by sa nemalo dotýkať zadnej steny, pretože to spôsobí tvorbu námrazy a primrznutie balenia k zadnej 
stene. Neotvárajte dvere chladničky príliš často.

• Dajte mäso a rybu (zabalené v balení alebo v plastových vrecúškach), ktoré použijete do 1–2 dní, do dolnej 
časti oddielu chladničky (tzn. nad kontajnerom), keďže je to najchladnejšia časť a zaistí najlepšie podmien-
ky skladovania.

• Ovocie a zeleninu môžete dať nezabalené do kontajnera.

Potraviny Čas skladovania Miesto umiestnenia v priečinku 
chladničky

Zelenina a ovocie 1 týždeň V chladiacom priečinku (bez 
zabalenia)

Mäso a ryby 2 až 3 dni
Zabalené do plastovej fólie 

a vreciek, prípadne v priečinku na 
mäso (na sklenenej polici)

Čerstvý syr 3 až 4 dni V špeciálnej poličke vo dverách

Maslo a margarín 1 týždeň V špeciálnej poličke vo dverách

Produkty vo fľašiach, mlieko 
a jogurt

Až do dátumu spotreby 
odporúčaného výrobcom V špeciálnej poličke vo dverách

Vajíčka 1 mesiac V poličke na vajíčka

Varené potraviny Všetky poličky

Oddiel mrazničky
• Oddiel hlbokého zmrazenia vašej chladničky použite na skladovanie zmrazeného jedla na dlhú dobu a na 

produkciu ľadu.
• Na získanie maximálnej kapacity oddielu mrazničky používajte sklenené poličky iba v hornej a strednej 

časti. V dolnej časti použite dolný kôš.
• Nedávajte jedlo, ktoré chcete nanovo zmraziť, vedľa už zmrazeného jedla.
• Jedlo (mäso, mleté mäso, rybu, a  pod.) by ste mali zmraziť rozdelením na porcie tak, že sa budú dať 

skonzumovať naraz.
• Nezmrazujte opäť jedlo, ktoré už bolo rozmrazené. Môže to ohroziť vaše zdravie, pretože môže spôsobiť 

problémy ako je otrava jedlom.
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• Nedávajte horúce jedlo do oddielu hlbokého zmrazenia skôr, ako vychladne. Spôsobili by ste zhnitie iného 
jedla, ktoré už bolo predtým zmrazené v oddiele hlbokého zmrazenia.

• Keď kupujete zmrazené jedlo, uistite sa, že bolo zmrazené pri vhodných podmienkach a že balenie nie je 
poškodené.

• Počas skladovania zmrazeného jedla treba dodržiavať podmienky skladovania uvedené na balení. Ak nie 
je uvedené žiadne vysvetlenie, jedlo treba skonzumovať v čo najkratšom možnom čase.

• Ak v balení mrazeného jedla bola vlhkosť a má zlý zápach, jedlo asi nebolo skladované pri vhodných pod-
mienkach a pokazilo sa. Nekupujte tento typ jedál!

• Skladovacie doby mrazených potravín sa menia v závislosti od okolitej teploty, častosti otvárania a zatvá-
rania dverí, nastavení termostatu, typov potravín a doby, ktorá uplynula od okamihu, keď ste potravinu 
získali, do doby, kedy ste ju dali do mrazničky. Vždy dodržiavajte pokyny na balení a nikdy nepresahujte 
označenú dobu skladovania.

• Majte na pamäti, že ak chcete otvoriť dvere mrazničky ihneď po ich zatvorení, nebudú sa dať otvoriť ľahko. 
Je to celkom normálne! Po dosiahnutí rovnováhy sa dvere budú dať jednoducho otvoriť.

Dôležitá poznámka:
• Keď sú mrazené potraviny rozmrazené, mali by ste ich tepelne upraviť ako čerstvé potraviny. Pokiaľ ich 

neuvaríte po rozmrazení, NIKDY ich nesmiete znovu zmraziť.
• Chuť niektorých korenín, ktoré sa nachádzajú vo varených jedlách (aníz, bazalka, žerucha, ocot, rôzne ko-

renie, zázvor, cesnak, cibuľa, horčica, tymian, majorán, čierne korenie, atď.), sa mení a chuť sa zvýrazní, ak 
sú uložené po dlhú dobu. Preto by ste do zmrazeného jedla mali pridať málo korenín alebo požadované 
množstvo korenín pridajte po rozmrazení jedla.

• Doba skladovania potravín závisí od použitého oleja. Vhodné oleje sú margarín, teľací tuk, olivový olej 
a maslo a nevyhovujúce oleje sú arašidový olej a bravčová masť.

• Potraviny v  kvapalnej forme by ste mali zmraziť v  plastových nádobách a  ďalšie potraviny by mali byť 
zmrazené v plastových fóliách alebo vreckách.
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Ryby a mäso Príprava Dĺžka skladovania 
(mesiace) 

Dĺžka rozmrazovania 
pri izbovej teplote 

(hodiny)

Hovädzí stejk Zabalené na zmrazenie 
v primeraných porciách 6–10 1–2

Jahňacie mäso Zabalené na zmrazenie 
v primeraných porciách 6–8 1–2

Teľacie pečené mäso Zabalené na zmrazenie 
v primeraných porciách 6–10 1–2

Teľacie kocky Na malé kúsky 6–10 1–2

Ovčie kocky Na kúsky 4–8 2–3

Mleté mäso V primeraných porciách, 
zabalené bez okorenenia 1–3 2–3

Drobky (kus) Na kúsky 1–3 1–2

Jaternice/saláma Musia byť zabalené aj 
vtedy, ak sú v črievku Do rozmrazenia

Kura a moriak Zabalené na zmrazenie 
v primeraných porciách 7–8 10–12

Hus/kačka Zabalené na zmrazenie 
v primeraných porciách 4–8 10

Jeleň - zajac - diviak Porcie po 2,5 kg a bez 
kostí 9–12 10–12

Sladkovodná ryba 
(pstruh, kapor, severská 

šťuka, sumec)
Mala by sa umyť a vysušiť 

po detailnom vyčistení 
zvnútra a odstránení 
šupín, chvosta, hlavy 
a mala by sa narezať 

na miestach, kde je to 
potrebné.

2 Kým sa dobre nerozmrazí

Tučné ryby (tuniak 
bonito, makrela, lufara 

dravá, sardela)
4–8 Kým sa dobre nerozmrazí

Tučné ryby (makrela, 
tuňák, sardinky) 2–4 Kým sa dobre nerozmrazí

Kôrovce Očistené a vložené do 
sáčkov 4–6 Kým sa dobre nerozmrazí

Kaviár
Vo svojom balení, vo 

vnútri hliníkového alebo 
plastového pohárika

2–3 Kým sa dobre nerozmrazí

Slimák
V slanej vode, vo vnútri 

hliníkového alebo 
plastového pohárika

3 Kým sa dobre nerozmrazí
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Zelenina a ovocie Príprava Dĺžka skladovania 
(mesiace) 

Dĺžka rozmrazovania 
pri izbovej teplote 

(hodiny)

Karfi ol

Odstráňte listy, rozdeľte 
jadro na časti a nechajte 

ho odstáť vo vode, 
v ktorej je malé množstvo 

citrónu

10–12 Môže sa používať 
v zmrazenom stave

Zelené fazule, 
francúzske fazule

Umyte ich a narežte na 
malé kúsky. 10–13 Môže sa používať 

v zmrazenom stave

Hrášok Olúpte ho a umyte 12 Môže sa používať 
v zmrazenom stave

Hríby a špargľa Umyte ich a narežte na 
malé kúsky 6–9 Môže sa používať 

v zmrazenom stave

Kel Vyčistený 6–8 2

Baklažán Po umytí narežte na 
kúsky s hrúbkou 2 cm 10–12 Kolieska od seba oddeľte

Kukurica
Očistite ju a zabaľte ju 

so šúľkom alebo len ako 
zrná

12 Môže sa používať 
v zmrazenom stave

Mrkva Očistite ju a narežte na 
plátky 12 Môže sa používať 

v zmrazenom stave

Korenie
Odstráňte stonku, 

rozdeľte na dve časti 
a oddeľte semienka

8–10 Môže sa používať 
v zmrazenom stave

Špenát Umývaný 6–9 2

Jablko a hruška Naporcujte ich, pričom 
odstráňte jaderník 8–10 (V mrazničke) 5

Marhuľa a broskyňa Rozdeľte ich na polovičky 
a odstráňte kôstku 4–6 (V mrazničke) 4

Jahody a maliny Umyte ich a očistite 8–12 2

Varené ovocie V poháriku s pridaním 10 
% cukru 12 4

Slivky, čerešne, višne Umyte ich a odstráňte 
stonky 8–12 5–7



SK - 21

 04/2018Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Mliečne výrobky 
a cestoviny Príprava Dĺžka uskladnenia 

(mesiace) Skladovanie

Balené 
(homogenizované) 

mlieko
Vo vlastnom balení 2–3 Len homogenizované 

mlieko

Syr (okrem bieleho 
syra) Vo forme plátkov 6–8

Môže sa nechať 
v pôvodnom balení pri 

krátkodobom uskladnení. 
Pri dlhodobom 

uskladnení by sa mal tiež 
zabaliť do plastovej fólie.

Maslo, margarín Vo vlastnom balení 6

Va
jíč

ka
 (*

)

Vaječné bielka 10–12

30 g sa rovná 
jednému 

vaječnému 
žĺtku.

V 
za

tv
or

en
om

 p
oh

ár
ik

u

Zmes vajíčok 
(bielka - žĺtka)

Je veľmi dobre 
premiešaný, pričom sa 
pridá štipka soli alebo 
cukru, aby sa predišlo 

jeho zhrubnutiu

10

50 g sa rovná 
jednému 

vaječnému 
žĺtku.

Vaječný žĺtok

Je veľmi dobre 
premiešaný, pričom sa 
pridá štipka soli alebo 
cukru, aby sa predišlo 

jeho zhrubnutiu

8–10

20 gr sa rovná 
jednému 

vaječnému 
žĺtku.

(*) Nemali by sa zmrazovať so škrupinou. Bielok a  žĺtok vajíčka by sa mal zmrazovať samostatne alebo v  dobre 
zmiešanom stave.

Dĺžka skladovania 
(mesiace) 

Dĺžka rozmrazovania 
pri izbovej teplote 

(hodiny)

Trvanie rozmrazovania 
v rúre (minúty)

Chlieb 4–6 2–3 4–5 (220–225°C)

Pečivo 3–6 1–1,5 5–8 (190–200°C)

Koláč 1–3 2–3 5–10 (200–225°C)

Ovocná torta 1–1,5 3–4 5–8 (190–200°C)

Plnené cestoviny 2–3 1–1,5 5–8 (190–200°C)

Pizza 2–3 2–4 15–20 (200°C)
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ČÁSŤ 6: DODANIE A PREMIESTNENIE

• Originálne balenie a penovú výplň si môžete uschovať pre opätovnú prepravu (voliteľne).
• Chladničku by ste mali dať do hrubého balenia, upevniť páskami alebo silnými špagátmi a postupovať 

podľa pokynov prepravy balenia za účelom opätovného prepravenia.
• Vyberte pohyblivé diely (poličky, príslušenstvo, priečinky na zeleninu atď.) alebo ich upevnite v chladničke 

k zarážkam pomocou pások počas premiestňovania a prepravy.

Chladničku prenášajte vo vzpriamenej polohe.

Zmena pozície dverí
• Smer otvárania dvierok vašej chladničky sa nedá zmeniť, ak sú rukoväte dverí na vašej chladničke 

nainštalované z predného povrchu dvierok.
• Smer otvára možno zmeniť v prípade dverí bez rukoväte.
• Ak je potrebné zmeniť smer otvárania dverí, musíte kontaktovať najbližší autorizovaný servis, a požiadať 

o zmenu smeru otvárania.
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ČÁSŤ 7: KÝM KONTAKTUJETE POPREDAJNÝ SERVIS

Pozrite si výstrahy
Vaša chladnička vás upozorní, ak sa teploty chladničky a mrazničky nachádzajú na nesprávnych úrovniach, 
prípadne vtedy, keď sa vyskytne problém so spotrebičom.

TYP CHYBY TYP CHYBY DÔVOD ČO TREBA VYKONAŤ

SR „Upozornenie na chybu“

Niektorý diel(-y) je/ 
sú chybné alebo sa 

vyskytlo zlyhanie procesu 
chladenia

Čo najskôr zavolajte 
do servisu ohľadom 

asistencie.

Ak vaša chladnička nefunguje:
• Došlo k výpadku napájania?
• Je zástrčka zapojená správne do zásuvky?
• Je spálená poistka zásuvky, do ktorej je zapojená zástrčka, alebo je spálená hlavná poistka?
• Je chyba v zásuvke? Aby ste to skontrolovali, zapojte chladničku do zásuvky, o ktorej viete, že funguje.

Ak vaša chladnička nechladí dostatočne:
• Je správne nastavenie teploty?
• Otvárajú sa často dvere chladničky a ostávajú otvorené dlhú dobu?
• Sú dvere chladničky správne zatvorené?
• Dali ste jedlo alebo potraviny do chladničky tak, že sa dotýkajú zadnej steny chladničky a bránia cirkulácii 

vzduchu?
• Je vaša chladnička nadmerne naplnená?
• Je dostatočná vzdialenosť medzi vašou chladničkou a zadnou a bočnou stenou?
• Je okolitá teplota v rozmedzí hodnôt uvedených v návode na používanie?

Ak sú potraviny v chladničke príliš schladené:
• Je správne nastavenie teploty?
• Dali ste do oddielu mrazničky v poslednom čase viaceré potraviny? Ak áno, vaša chladnička môže príliš 

schladiť potraviny v oddiele chladničky, keďže bude fungovať dlhšie, aby sa tieto potraviny vychladili.

Ak je vaša chladnička pracuje príliš hlasno:
Na udržanie nastavenej úrovne chladenia sa môže z času na čas aktivovať kompresor. Zvuky z vašej chladničky 
sú v takom prípade vzhľadom k jej funkcii normálne. Keď sa dosiahne požadovaný stupeň chladenia, zvuky sa 
automaticky znížia. Ak zvuky pretrvávajú;

• Je vaše zariadenie stabilné? Sú nohy nastavené správne?
• Je niečo za chladničkou?
• Vibrujú poličky alebo riad na poličkách? Ak sa to stane, vymeňte poličky a/alebo riad.
• Vibrujú veci umiestnené do chladničky?
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Pozrite si výstrahy
Vaša chladnička vás varuje, ak niektorá z častí nefunguje. V takom prípade sa LED okolo tlačidla rozbliká a ozve 
sa zvukové upozornenie

TYP CHYBY VÝZNAM DÔVOD ČO TREBA VYKONAŤ

SR „Zlyhanie Varovanie“ Niektorá časť / Niektoré 
časti sú mimo prevádzku.

Čo najskôr zavolajte 
ohľadom asistencie do 

servisu.

Normálne zvuky:
Praskanie (praskanie ľadu):
• Počas automatického rozmrazovania.
• Ak sa zariadenie ochladí alebo zahreje (v dôsledku rozpínavosti materiálu zariadenia).

Krátke praskanie: Začuté, keď termostat zapne/vypne kompresor.

Hluk kompresora (normálny hluk motora): Tento zvuk znamená, že kompresor pracuje normálne. Keď je 
kompresor aktivovaný, môže na krátko spôsobiť väčší hluk.

Hluk bublania a špliechania: Tento hluk je spôsobený prúdením chladiacej kvapaliny v rúrkach systému.

Zvuk toku vody: Normálny zvuk toku vody prúdiacej do nádoby na odparovanie počas rozmrazovania. Tento 
hluk môže byť počas rozmrazovania počuť

Hluk prúdenia vzduchu (normálny hluk ventilátora): Tento hluk môže byť vďaka cirkulácii vzduchu počuť 
v chladničkách s technológiou zabraňujúcou tvorbe námrazy pri bežnej prevádzke systému.

Ak sa vnútri chladničky hromadí vlhkosť:
• Boli potraviny riadne zabalené? Boli kontajnery dobre vysušené pred tým, ako ste ich dali do chladničky?
• Otvárajú sa dvere chladničky veľmi často? Pri otvorení dverí vstupuje vlhkosť nachádzajúca sa vo vzduchu 

v miestnosti do chladničky. Najmä vtedy, keď je vlhkosť v miestnosti príliš vysoká, čím častejšie otvárate 
dvere, tým rýchlejšie bude dochádzať k zvlhčovaniu.

• Po procese automatického rozmrazovania je normálne, že sa na zadnej stene vytvoria kvapky vody. 
(V statických modeloch)

V prípade, že dvere nie sú riadne otvorené a zatvorené;
• Bránia balenia potravín zatvoreniu dverí?
• Sú priehradky na dverách, poličky a zásuvky na svojom mieste?
• Sú tesnenia dverí poškodené?
• Je chladnička na vodorovnom povrchu?

Ak sú okraje kabinetu chladničky, ktoré sa dotýkajú kĺbov dverí, teplé;
Najmä v lete (teplom počasí) môžu pri prevádzke kompresora byť dotýkajúce sa plochy teplejšie, to je normálne.
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DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:
• Tepelná poistka ochrany kompresora preruší napájanie po náhlej havárii elektrickej energie alebo 

po odpojení zariadenia, pretože plyn v  chladiacom systéme nie je stabilizovaný. To je úplne normálne 
a chladnička sa po 4 až 5 minútach reštartuje.

• Chladiaca jednotka chladničky je skrytá v  zadnej stene. Preto môžu v  dôsledku prevádzky kompresora 
v určených intervaloch na zadnom povrchu chladničky vznikať kvapky vody alebo ľadu. To je normálne. 
Pokiaľ nie je ľadu príliš veľa, nie je potrebné vykonať rozmrazovanie.

• Ak nebudete chladničku dlhšiu dobu používať (napríklad počas letných prázdnin), odpojte ju. Vyčistite chladničku 
tak, ako je to opísané v časti 4, a nechajte dvere otvorené, aby sa zabránilo hromadeniu vlhkosti a zápachu.

• Zakúpené zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a môže sa použiť iba v domácnostiach a na 
uvedené účely. Nie je vhodné na komerčné alebo bežné používanie. Ak zákazník používa zariadenie spô-
sobom, ktorý nie je v súlade s týmito funkciami, zdôrazňujeme, že výrobca a predajca nenesú zodpoved-
nosť za akékoľvek opravy a poruchy v záručnej dobe.

• Ak problém pretrváva po tom, čo ste postupovali podľa vyššie uvedených pokynov, obráťte sa na autorizo-
vaný servis.
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ČÁSŤ 8: TIPY NA ÚSPORU ENERGIE

1. Spotrebič nainštalujte v chladnej a dobre vetranej miestnosti, ale nie na priamom slnečnom svetle alebo 
v blízkosti zdrojov tepla (radiátor, sporák atď.). V opačnom prípade použite izolačnú platňu.

2. Teplé potraviny a nápoje nechajte vychladiť mimo spotrebiča.
3. Keď roztápate mrazené potraviny, umiestnite ich do priečinka chladničky. Nízka teplota zmrazených 

potravín vychladí počas rozmrazovania priestor chladničky. Tak ušetríte energiu. Ak je zmrazené jedlo 
neoddelili, dochádza k plytvaniu energiou.

4. Keď vkladáte nápoje a  kvapaliny, musia byť zakryté. V  opačnom prípade sa zvýši vlhkosť v  spotrebiči. 
Z  tohto dôvodu sa predĺži pracovný čas. Zakrytie nápojov tiež zabraňuje tomu, aby nasiakli ostatnému 
zápachy.

5. Pri vkladaní potravín a nápojov otvorte dvierka spotrebiča na čo možno najkratší čas.
6. Kryty ktoréhokoľvek priečinka spotrebiča s  odlišnou teplotou nechajte zatvorené (priečinok pre jemné 

potraviny, chladiaci priečinok atď.).
7. Tesnenie dvierok musí byť čisté a pružné. Ak sú tesnenia opotrebované, vymeňte ich.



SK - 27

 04/2018Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

ČÁSŤ 9: INFORMAČNÝ LIST

INFORMAČNÝ LIST: Philco
 

Značka Philco

Identifikácia modelu PCD 3132 NFX

Typ spotrebiča  3) 7

Trieda energet. účinnosti (A… nízka spotreba el. energie 
až G… vysoká spotreba el. energie) A++

Spotreba energie za 365 dní 1) kWh 268

Úžitkový objem celkovo: l 313

z toho: objem chladiacej časti l 202

z toho: objem mraziacej časti l 111

Hviezdičkové označenie mraziaceho priestoru ****

Beznámrazový priestor NoFrost (priestor pre mrazenie a chladenie)

Doba skladovania pri vypnutí (doba nábehu teploty) [h] 18

Mraziaca kapacita kg/24 h 5

Klimatická trieda 2) SN-T

Napätie 220–240V/50Hz

Hlučnosť 4) dB (re 1pW) 42

Vstavaný spotrebič NIE

Tento spotrebič je určený iba na chladenie vín. NIE

1) Spotreba energie v kWh/rok založená na výsledkoch normalizovanej skúšky v priebehu 24 hod. Skutočná 
spotreba energie závisí od spôsobu použitia a umiestnenia spotrebiča.

2) SN: okolitá teplota od +10°C do +32°C
ST: okolitá teplota od +16°C do +38°C
N: okolitá teplota od +16°C do +32°C
T: teploty okolia v rozmedzí +16°C až +43°C

3) 1 = Chladnička bez priestorov s nízkou teplotou
7 = Chladnička/mraznička s priestormi s nízkou teplotou *(***)
8 = Skriňová mraznička

4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické 
a  elektronické výrobky nesmú byť pridané do  bežného komunálneho odpadu. Na  správnu 
likvidáciu, obnovu a  recykláciu odovzdajte tieto výrobky na  určené zberné miesta. Alternatívne 
v  niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri  kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od  miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri  nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v  súlade s  národnými 
predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho 
predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné 
informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v  súlade s  požiadavkami smerníc EÚ o  elektromagnetickej kompatibilite 
a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v  texte, dizajne a  technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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