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Szanowny kliencie,
Dziękujemy za zakup produktu marki PHILCO. Aby twoje urządzenie dobrze Ci służyło, przeczytaj 
wszystkie wskazówki zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi.
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Szanowny kliencie:

Dziękujemy Ci za zakup naszej lodówki. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty podczas używania tego urządzenia, 
przeczytaj tę instrukcję obsługi.

Upewnij się, że materiały opakowania zostały zlikwidowane zgodnie z aktualnymi wymaganiami związanymi 
z ochroną środowiska.

Podczas likwidacji każdego urządzenia chłodzącego skontaktuj się a lokalnym urzędem do spraw likwidacji 
odpadów, gdzie uzyskasz informacje dotyczące bezpiecznej likwidacji.

Urządzenia można używać jedynie zgodnie z celem przeznaczenia.

UWAGA:

Urządzenia nie mogą używać małe dzieci lub osoby starsze bez nadzoru. 
Pilnuj małych dzieci, by nie bawiły się urządzeniem.
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CZĘŚĆ 1: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: RYZYKO POŻARU / MATERIAŁY PALNE

URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU DOMOWEGO 
LUB W PODOBNYM ŚRODOWISKU, TAKIM JAK KUCHNIE 
PRACOWNICZE W SKLEPACH, KANCELARIACH I INNYCH 
ŚRODOWISKACH PRACOWNICZYCH; NA FARMACH I DLA 
KLIENTÓW HOTELI, MOTELI I INNYCH RODZAJÓW PLACÓWEK 
NOCLEGOWYCH; W PLACÓWKACH NOCLEGOWYCH 
ZE ŚNIADANIAMI; DLA CATERINGU I INNCYH CELÓW 
NIEKOMERCYJNYCH.

WYMIANY USZKODZONEGO PRZEWODU ZASILANIA MOŻE 
Z POWODÓW BEZPIECZEŃSTWA DOKONYWAĆ JEDYNIE 
PRODUCENT, JEGO TECHNIK SERWISOWY LUB INNA OSOBA O 
PODOBNYCH KWALIFIKACJACH.

NIE PRZECHOWUJ W TYM URZĄDZENIU MATERIAŁÓW 
WYBUCHOWYCH, TAKICH JAK POJEMNIKI Z AEROZOLEM Z 
ZAWARTOŚCIĄ WYBUCHOWĄ.

JEŚLI NIE BĘDZIESZ UŻYWAŁ URZĄDZENIA JAKIŚ CZAS LUB 
CHCESZ WYKONAĆ KONSERWACJĘ, ODŁĄCZ URZĄDZENIE 
OD SIECI ELEKTRYCZNEJ, WYCIĄGAJĄC WTYCZKĘ PRZEWODU 
ZASILANIA Z GNIAZDKA.
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OSTRZEŻENIE! NIE BLOKUJ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH 
WOLNO STOJĄCEGO ANI ZABUDOWANEGO URZĄDZENIA.

OSTRZEŻENIE! ABY PRZYSPIESZYĆ ROZMRAŻANIE 
URZĄDZENIA, NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH 
ANI INNYCH ŚRODKÓW, KTÓRE NIE ZOSTAŁY POLECONE 
PRZEZ PRODUCENTA.

OSTRZEŻENIE! UWAŻAJ, ABY NIE USZKODZIĆ OBWODU 
CHŁODZĄCEGO.

OSTRZEŻENIE! SYSTEM CHŁODZĄCY ZAWIERA 
CHŁODZIWO POD WYSOKIM CIŚNIENIEM. NIE MANIPULUJ Z 
SYSTEMEM. MOŻE BYĆ NAPRAWIANY JEDYNIE PRZEZ 
WYKWALIFIKOWANĄ OSOBĘ.

OSTRZEŻENIE! W PRZESTRZENI PRZECHOWYWANIA 
URZĄDZENIA NIE UŻYWAJ ŻADNYCH ELEKTRO URZĄDZEŃ, 
JEŚLI NIE JEST TO RODZAJ POLECANY PRZEZ PRODUCENTA.

OSTRZEŻENIE! KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA MUSI BYĆ 
ZGODNE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI REGULUJĄCYMI 
KORZYSTANIE Z GAZÓW PALNYCH I CHŁODZIW.

OSTRZEŻENIE! NIE UMIESZCZAJ WIĘCEJ PRZENOŚNYCH 
GNIAZDEK W TYLNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA.

OSTRZEŻENIE! PODCZAS OBSŁUGI URZĄDZENIA  UWAŻAJ, 
ABY NIE DOSZŁO DO PRZYTRZAŚNIĘCIA LUB USZKODZENIA 
PRZEWODU ZASILANIA.
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OSTRZEŻENIE! W POBLIŻU TYLNEJ ŚCIANY URZĄDZENIA 
NIE MOGĄ SIĘ ZNAJDOWAĆ ZESPOŁY GNIAZDEK 
ELEKTRYCZNYCH ANI PRZENOŚNE ŹRÓDŁA ZASILANIA.

OSTRZEŻENIE! JEŚLI PRZEWÓD ZASILANIA JEST 
USZKODZONY, JEGO WYMIANĘ POWIERZ CENTRUM 
SERWISOWEMU, ABY ZAPOBIEC NIEBEZPIECZNYM 
SYTUACJOM. ZAKAZANE JEST UŻYWANIE URZĄDZENIA Z 
USZKODZONYM PRZEWODEM ZASILANIA.

OSTRZEŻENIE! ABY PRZYSPIESZYĆ PROCES ROZMRAŻANIA 
NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH LUB INNYCH 
ŚRODKÓW NIŻ TE, KTÓRE SĄ POLECANE PRZEZ 
PRODUCENTA.

OSTRZEŻENIE! W PRZESTRZENI DO PRZECHOWYWANIA 
ŻYWNOŚCI NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, JEŚLI 
NIE SĄ TO TYPY POLECANE PRZEZ PRODUCENTA.

OSTRZEŻENIE! RYZYKO UWIĘZIENIA DZIECI W 
URZĄDZENIU. PRZED LIKWIDACJĄ ZUŻYTEJ LODÓWKI LUB 
ZAMRAŻARKI:
- ZDEMONTUJ DRZWI.
- ZOSTAW W URZĄDZENIU PÓŁKI I SZUFLADY. DZIĘKI TEMU 
DZIECI NIE BĘDĄ MOGŁY WEJŚĆ DO URZĄDZENIA I SIĘ W 
NIM ZAMKNĄĆ.
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CHŁODZIWO

CHŁODZIWO I CYKLOPENTANOWY MATERIAŁ PIANOWY, KTÓRE 
SĄ ZAWARTE W URZĄDZENIU, SĄ PALNE. ZUŻYTE URZĄDZENIE 
NIE MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ W POBLIŻU ŹRÓDEŁ ZAPŁONU. 
LIKWIDACJĘ I RECYKLING ZUŻYTEGO URZĄDZENIA MOŻE 
WYKONYWAĆ TYLKO FIRMA ZAPEWNIAJĄCA RECYKLING TAKICH 
URZĄDZEŃ I MAJĄCA POTRZEBNE KWALIFIKACJE. W INNYM 
PRZYPADKU MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA ŚRODOWISKA LUB 
DO OBRAŻEŃ LUDZI.

ZGODNIE Z NORMĄ EN: TEGO URZĄDZENIA MOGĄ UŻYWAĆ 
DZIECI POWYŻEJ 8 ROKU ŻYCIA ORAZ OSOBY O OBNIŻONYCH 
ZDOLNOŚCIACH FIZYCZNYCH, CZUCIOWYCH LUB MENTALNYCH 
ORAZ Z NIEDOSTATECZNYM DOŚWIADCZENIEM I WIEDZĄ 
TYLKO WTEDY, JEŚLI ZNAJDUJĄ SIĘ POD NADZOREM 
ODPOWIEDZIALNEJ OSOBY LUB JEŚLI ZOSTAŁY ZAPOZNANE Z 
ODPOWIEDNIM I BEZPIECZNYM KORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA 
I ROZUMIEJĄ ZWIĄZANE Z TYM ZAGROŻENIA. DZIECI NIE MOGĄ 
BAWIĆ SIĘ URZĄDZENIEM. DZIECI NIE MOGĄ WYKONYWAĆ 
KONSERWACJI URZĄDZENIA BEZ NADZORU ODPOWIEDZIALNEJ 
ZA NIE OSOBY. DZIECI W WIEKU OD 3 DO 8 LAT MOGĄ WKŁADAĆ 
ŻYWNOŚĆ DO URZĄDZENIA I WYJMOWAĆ JĄ Z NIEGO.
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ABY ZAPOBIEC SKAŻENIU ŻYWNOŚCI, DOTRZYMUJ PONIŻSZYCH 
WSKAZÓWEK:
– DRZWICZKI URZĄDZENIA ZOSTAWIONE OTWARTE PRZEZ 

DŁUŻSZY CZAS MOGĄ PROWADZIĆ DO ZNACZNEGO 
PODNIESIENIA TEMPERATURY W URZĄDZENIU.

– REGULARNIE CZYŚĆ POWIERZCHNIĘ URZĄDZENIA, KTÓRA 
MOŻE MIEĆ KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ. NIE ZAPOMNIJ 
O CZYSZCZENIU DOSTĘPNYCH CZĘŚCI SYSTEMU 
ODCIEKOWEGO.

– WYCZYŚĆ POJEMNIK NA WODĘ, JEŚLI NIE UŻYWAŁEŚ 
GO 48 GODZIN; OPŁUCZ SYSTEM DOSTARCZANIA WODY 
PODŁĄCZONY DO ŹRÓDŁA WODY, JEŚLI WODA NIE 
PRZECIEKAŁA PRZEZ NIEGO 5 DNI. (WSKAZÓWKA 1)

– PRZECHOWUJ SUROWE MIĘSO I RYBY W ODPOWIEDNICH 
POJEMNIKACH TAK, ABY ŻYWNOŚĆ TA NIE MIAŁA KONTAKTU 
Z INNĄ ŻYWNOŚCIĄ.

– SZUFLADY URZĄDZENIA OZNACZONE DWOMA GWIAZDKAMI 
 SĄ ODPOWIEDNIE DO PRZECHOWYWANIA MROŻONYCH 

PRODUKTÓW, PRZECHOWYWANIA LUB PRODUKCJI LODÓW I 
PRODUKCJI KOSTEK LODU. (WSKAZÓWKA 2)

– SZUFLADY URZĄDZENIA OZNACZONE JEDNĄ , DWOMA 
 I TRZEMA  GWIAZDKAMI NIE SĄ ODPOWIEDNIE DO 

MROŻENIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI. (WSKAZÓWKA 3)
– JEŚLI NIE BĘDZIESZ PRZEZ DŁUŻSZY CZAS UŻYWAĆ 

URZĄDZENIA, WYŁĄCZ JE, ROZMROŹ, WYCZYŚĆ, WYSUSZ I 
ZOSTAW UCHYLONE DRZWICZKI, ZAPOBIEGNIESZ TWORZENIU 
WILGOCI  I BRZYDKIEGO ZAPACHU W URZĄDZENIU.

 WSKAZÓWKA 1, 2, 3: TWOJEGO URZĄDZENIA NIE MUSZĄ 
DOTYCZYĆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI. ZALEŻY TO OD 
KONKRETNEGO MODELU, KTÓRY ZAKUPIŁEŚ.
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URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU DOMOWEGO I W 
PODOBNYCH PRZESTRZENIACH, TAKICH JAK:
– KĄCIKI KUCHENNE W SKLEPACH, BIURACH I INNYCH 

MIEJSCACH PRACY;
– URZĄDZENIA UŻYWANE PRZEZ GOŚCI W HOTELACH, 

MOTELACH I INNYCH POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH;
– URZĄDZENIA UŻYWANE W LOKALACH ZAPEWNIAJĄCYCH 

NOCLEG ZE ŚNIADANIEM;
– URZĄDZENIA UŻYWANE W LOKALACH Z ŻYWNOŚCIĄ I 

PODOBNYCH NIESPRZEDAŻOWYCH LOKALACH.
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CZĘŚĆ 2: PIERWSZE UŻYCIE I INSTALACJA

Czyszczenie urządzenia przed używaniem

• Przed pierwszym użyciem urządzenia umyj jego wnętrze i wszystkie wewnętrzne akcesoria letnią wodą 
z odrobiną neutralnego środka czyszczącego, aby usunąć typowy zapach nowego produktu a następnie 
części te dokładnie wysusz.

Ważne!
Nie używaj środków czyszczących ani abrazyjnych proszków, ponieważ mogłyby 
uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Ważne!
Wokół lodówki należy zapewnić dobrą wentylację, aby zapewnić odprowadzanie 
ciepła, wysoką wydajność i niskie zużycie energii. Z tego powodu wokół lodówki 
powinna być do dyspozycji odpowiednio duża przestrzeń. Poleca się, aby za lodówką 
było 50 - 70 mm przestrzeni, co najmniej 100 mm przestrzeni po obu jej stronach, 
100 mm nad lodówką i dostatecznie dużo miejsca przed lodówką, aby można było 
otwierać drzwiczki o 180°.

Urządzenie nie może być wystawiane na działanie deszczu. W dolnej części urządzenia musi być zapewniony 
dostateczny przepływ powietrza, ponieważ niedostateczna cyrkulacja powietrza może wpłynąć na jego 
wydajność. Urządzenia do zabudowy powinny być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak na 
przykład ogrzewacze i bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

Miejsce instalacji

Ostrzeżenie!
Przed instalacją z uwagą przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, aby zapewnić sobie 
bezpieczeństwo i odpowiednią prace urządzenia.
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• Urządzenie umieść jak najdalej od źródeł ciepła takich jak piece, grzejniki, bezpośrednie promienie 
słoneczne itd.

•	 Maksymalna	wydajność	i	bezpieczeństwo	są	zagwarantowane	poprzez	utrzymanie	odpowiedniej	
temperatury wewnątrz urządzenia dla danej klasy urządzenia, jak podano na tablicy znamionowej.

 W dolnej tylnej części urządzenia musi przepływać dostatecznie dużo powietrza, ponieważ 
niewystarczająca cyrkulacja powietrza może wpływać na wydajność urządzenia.

Klasa klimatyczna Temperatura otoczenia

N +16 °C do +32 °C

ST +16 °C do +38 °C

T +16 °C do +43 °C

•	 Urządzenie	nie	może	być	wystawiane	na	działanie	deszczu.	W	dolnej	tylnej	części	urządzenia	musi	być	
zapewniony dostateczny przepływ powietrza, ponieważ niewystarczający przepływ powietrza może 
wpływać na wydajność urządzenia. Urządzenia do zabudowy powinny być umieszczone jak najdalej od 
źródeł ciepła, takich jak ogrzewacze i bezpośrednie promienie słoneczne.

Instalacja gumowej podkładki

•	 Jeśli	do	urządzenia	jest	załączona	w	plastikowym	woreczku	gumowa	podkładka	i	śrubki,	możesz	
zainstalować to akcesorium zgodnie z poniższą instrukcją.

•	 Wskazówka:
 Przy zwykłym używaniu nie ma potrzeby instalować tego akcesorium. Tylko w ekstremalnych przypadkach 

może dojść do przewrócenia pustego urządzenia przy obciążeniu drzwiczek o całkowitej masie 10 kg 
i przy otwieraniu drzwiczek około o 90 stopni. Grozi ryzyko przewrócenia tej lodówki. Należy wtedy 
przymocować gumową podkładkę wspierającą do dolnej pokrywy, aby umocować to urządzenie.

1. Przechylając urządzenie znajdź otwór śrubki po lewej stronie dolnej pokrywy.

Dolna pokrywa

2. Włóż śrubkę do otworu gumowej podkładki.

śrubka

Gumowa podkładka
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3. Śrubkę wyrównaj z otworem na dolnej pokrywie. Gumową podkładkę mocno przymocuj do dolnej 
pokrywy za pomocą śrubokręta krzyżowego (sprzedawany oddzielnie).

Śrubokręt krzyżowy

Wypoziomowanie urządzenia

•	 Urządzenie	powinno	być	wypoziomowane,	aby	zapobiec	jego	wibrowaniu.	Jeśli	chcesz	wyrównać	
urządzenie, powinno stać pionowo a obydwie nóżki regulujące powinny mocno stykać się z podłogą. 
Wypoziomowanie urządzenia możesz też osiągnąć odkręcając odpowiedni regulator poziomu w przedniej 
części (za pomocą palców lub odpowiedniego klucza).

Podłączenie do sieci elektrycznej

Ostrzeżenie!
Jakiekolwiek prace elektryczne potrzebne podczas instalacji tego urządzenia 
powinna wykonać kwalifikowana i kompetentna osoba.

Ostrzeżenie!
Tu urządzenie powinno być uziemione. W przypadku niedotrzymania tych środków 
bezpieczeństwa producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
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CZĘŚĆ 3: POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI URZĄDZENIA

1. Obudowa urządzenia
2. Drzwiczki małej przestrzeni chłodzącej
3. Pojemnik do produkcji kostek lodu (akcesoria dodatkowe)
4. Tacka do rozmrażania
5. Wyjmowana półka
6. Pokrywa szuflady na warzywa i owoce
7. Szuflada na warzywa i owoce (akcesoria dodatkowe)
8. Dolna przegroda
9. Uchwyt na jajka (akcesoria dodatkowe)
10. Środkowa przegroda
11. Drzwiczki lodówki
12. Regulator temperatury

Wskazówka: Z powodu stałego poprawiania jakości naszych produktów twoja lodówka może nieznacznie 
różnić się od opisanej w niniejszej instrukcji obsługi, ale jej funkcje i sposoby używania pozostają takie same.
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CZĘŚĆ 4: PRACA

Uruchomienie i regulacja temperatury

Włóż wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka elektrycznego z ochronnym kontaktem uziemiającym. 
Regulator temperatury umieszczony jest na bocznej stronie przestrzeni mrożącej.

Ustawienie „0“ oznacza:
Obracając regulator temperatury do pozycji „0“ zatrzymasz cykl chłodzenia, ale nie wyłączysz zasilania 
lodówki. Obracając zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara włączysz lodówkę a następnie będzie działała 
automatycznie. Jeśli urządzenie jest odłączone od zasilania, dojdzie do awarii zasilania lub wyłączysz 
lodówkę, musisz poczekać 3 do 5 minut, zanim ponownie ją uruchomisz. Jeśli spróbujesz uruchomić 
urządzenie przed upływem tego czasu, lodówka się nie uruchomi.

Ustawienie „8“ oznacza:
Najniższą temperaturę, najzimniejsze ustawienie.

Ważne!
Standardowo polecamy ustawienie na wartość 3 lub 4, ale jeśli chcesz ustawić wyższą 
lub niższą temperaturę, obróć regulator na niższą lub wyższą wartość.

Gdy obrócisz regulator na niższą temperaturę, może to prowadzić do wyższej wydajności energetycznej. 
W innym przypadku mogłoby dojść do wyższego zużycia energii.

Ważne!
Wysokie temperatury otoczenia (np. Podczas gorących letnich dni) i ustawienie na 
niższą temperaturę (pozycja 6 do 8) na regulatorze temperatury może powodować 
długotrwałe lub nieprzerwane działanie kompresora!

Przyczyna: Gdy temperatura otoczenia jest wysoka, kompresor musi działać nieprzerwanie, aby zapewnić 
niską temperaturę wewnątrz urządzenia.

Demontaż i instalacja przegród drzwiczek

Ostrzeżenie: Przegród drzwiczek nie może demontować ani instalować użytkownik! Jeśli przegrody 
drzwiczek są uszkodzone, zwróć się do serwisu z prośbą o pomoc. Wymieniając przegrody drzwiczek można 
postępować według poniższych kroków:
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Demontaż przegrody drzwiczek

naciśnij do wewnątrz

Naciśnij prawą stronę przegrody drzwiczek do środka, równocześnie przytrzymując lewą stronę. Gdy rowek 
przegrody jest odłączony od drzwiczek lodówki, wyjmij przegrodę przechylając ją pod kątem do góry.

Instalacja przegrody drzwiczek

naciśnij do wewnątrz

Najpierw przechyl lewą stronę przegrody drzwiczek i upewnij się, czy rowek jest przymocowany do 
drzwiczek. Później naciśnij prawą stronę w kierunku do środka i wciśnij ją w dół na jej miejsce.

Używanie urządzenia

Akcesoria tego urządzenia są ogólnie opisane w części „Poszczególne części urządzenia“ i z tymi instrukcjami 
możesz mieć zapewniony odpowiedni sposób ich używania.

Przegrody drzwiczek
• Są odpowiednie do przechowywania jajek, konserwowanych napojów, napojów w butelkach i 

pakowanych produktów spożywczych itd. nie umieszczaj w tych przegrodach zbyt dużo ciężkich 
przedmiotów.

Półki w przestrzeni chłodzenia
• Chodzi o półki znajdujące się w przestrzeni chłodzącej, które w celu wyczyszczenia można wyjąć.

Pojemnik do produkcji kostek lodu
• Jest to pojemnik o niskiej temperaturze  przeznaczony specjalnie do produkcji i przechowywania lodu. 

Można wyprodukować 250 g lodu w trakcie 24 godzin.
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CZĘŚĆ 5: UŻYTECZNE PORADY

Rady dotyczące chłodzenia świeżych produktów spożywczych
• Nie wkładaj do lodówki lub zamrażarki gorącego jedzenia, ponieważ zwiększy się temperatura wewnątrz 

urządzenia, co prowadzi do długotrwałej pracy kompresora i większego zużycia energii.
• Jedzenie przykryj lub opakuj, zwłaszcza, jeśli ma wyrazisty zapach.
• Umieść produkty tak, aby dookoła mogło swobodnie przepływać powietrze.

Rady dotyczące chłodzenia
• Mięso (wszystkie rodzaje) spakuj do woreczków: spakuj i umieść je na szklanych półkach nad szufladą 

na warzywa i owoce. Zawsze dotrzymuj dat przechowywania potraw i dat spożycia polecanych przez 
producenta.

• Gotowane potrawy, zimne przekąski itd.:
 Powinny być przykryte, mogą być umieszczone na którejkolwiek półce.
• Owoce i warzywa:
 Powinny być włożone do szuflady na warzywa i owoce.
• Masło i ser:
 Powinny być spakowane w folię aluminiową lub woreczki (plastikowe), aby maksymalnie zapobiec 

dostępowi powietrza.
• Butelki z mlekiem:
 Powinny być zamknięte , powinny być przechowywane w przegrodach ba butelki na drzwiczkach

Rady dotyczące mrożenia
• Przy pierwszym użyciu urządzenia lub po długim okresie nie używania, zostaw urządzenie pracujące co 

najmniej 2 godziny z wyższymi ustawieniami a dopiero potem włóż jedzenie do środka.
• Przygotuj pożywienie w małych porcjach, aby można było je szybko i całkowicie zamrozić i aby następnie 

można było rozmrozić tylko potrzebną ilość.
• Jedzenie włóż do folii aluminiowej lub woreczków na produkty spożywcze, które uszczelnisz próżniowo.
• Nie pozwól, aby doszło do kontaktu świeżych, nie zamrożonych produktów spożywczych z już 

zamrożonymi produktami, aby zapobiec zwiększeniu temperatury tych produktów.
• Jeśli zamrożone produkty są konsumowane natychmiast po wyjęciu z zamrażarki, prawdopodobnie 

spowodują odmrożenie skóry.
• Poleca się oznaczyć datę każdego mrożonego opakowania, aby można było śledzić okres przechowywania.

Rady dotyczące przechowywania produktów mrożonych
• Upewnij się, czy produkty mrożone były odpowiednio przechowywane w sklepie.
• Po rozmrożeniu produkty szybko się psują u nie powinny być ponownie mrożone. Nie przekraczaj okresu 

przechowywania podanego przez producenta produktu. 

Wyłączenie urządzenia
Jeśli trzeba wyłączyć urządzenie na dłuższy czas, należy wykonać następujące kroki, aby zapobiec tworzeniu 
pleśni w urządzeniu.
1. Wyjmij wszystkie produkty.
2. Odłącz wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka elektrycznego.
3. Dokładnie wyczyść i wysusz wewnętrzną przestrzeń urządzenia.
4. Zostaw lekko uchylone wszystkie drzwiczki, aby do urządzenia mogło wlatywać powietrze.
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CZĘŚĆ 6: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie i konserwacja

Z przyczyn higienicznych należy regularnie czyścić wnętrze urządzenia, w tym akcesoria. Lodówkę należy 
czyścić i konserwować co najmniej raz na dwa miesiące.

Ostrzeżenie!
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!

•	 Urządzenie	nie	może	być	podczas	czyszczenia	podłączone	do	sieci	elektrycznej.	Przed	czyszczeniem	
wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka elektrycznego lub wyłącz wyłącznik 
instalacyjny lub wykręć bezpiecznik.

Ważne!
•	 Przed	czyszczeniem	wyjmij	z	urządzenia	jedzenia.	Przechowaj	je	w	chłodnym	

miejscu odpowiednio spakowane.
•	 Nigdy	nie	czyść	urządzenia	parą.	Na	komponentach	elektrycznych	mogłaby	się	

zgromadzić wilgoć.
•	 Gorące	opary	mogą	prowadzić	do	uszkodzenia	plastikowych	części	urządzenia.
•	 Olejki	eteryczne	i	rozpuszczalniki	organiczne	mogą	uszkodzić	plastikowe	części,	

takie jak np. sok z cytryny lub ze skórki pomarańczy, kwas masłowy, środek 
czyszczący zawierający kwas octowy. Zapewnij, aby takie substancje nie miały 
kontaktu z poszczególnymi częściami urządzenia.

•	 Nie	używaj	żadnych	abrazyjnych	środków	czyszczących.
•	 Urządzenie	i	jego	wnętrze	czyść	ścierką	i	letnią	wodą.	Możesz	również	użyć	

komercyjnych dostępnych płynów do naczyń.
•	 Po	czyszczeniu	wytrzyj	wnętrze	czystą	wodą	i	wysusz.
•	 Nagromadzenie	kurzu	na	kondensatorze	zwiększa	zużycie	energii	elektrycznej.	

Z tego powodu raz w roku dokładnie wyczyść kondensator na tylnej stronie 
urządzenia za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza.

•	 Zablokowany	otwór	odciekowy	wyczyść	za	pomocą	drewnianego	pręcika,	uważaj	
jednak, aby nie uszkodzić obudowy urządzenia ostrymi przedmiotami.

•	 Gdy	wszystko	jest	suche,	uruchom	urządzenie.
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Rozmrażanie

Dlaczego rozmrażać
•	 Gdy	woda	zawarta	w	produktach	spożywczych	lub	w	powietrzu	dostanie	się	do	wnętrza	urządzenia	w	

trakcie otwierania drzwiczek lodówki, może utworzyć w środku warstwę szronu. Czym grubszy szron, tym 
słabsze chłodzenie. Gdy warstwa szronu jest grubsza niż 10 mm, należy ją rozmrozić.

Rozmrażanie w przestrzeni przechowywania świeżych potraw
•	 Rozmrażanie	jest	regulowane	automatycznie	włączaniem	i	wyłączaniem	regulatora	temperatury,	nie	ma	

więc potrzeby wykonywać rozmrażania. Woda z rozmrażania automatycznie zostanie wypuszczona do 
tacki do rozmrażania. Następnie należy wylać wodę z tacki do rozmrażania a po rozmrożeniu wyczyścić 
wnętrze lodówki.

Ostrzeżenie!
Przed wyjęciem tackę do rozmrażania należy podnieść.

Ostrzeżenie!
Przed rozmrażaniem wyłącz urządzenie i ustaw regulator temperatury do pozycji„0“.

Ważne!
Lodówkę należy rozmrażać przynajmniej raz w miesiącu. Jeśli w trakcie pracy 
urządzenia drzwiczki są często otwierane lub jeśli urządzenie jest eksploatowane w 
ekstremalnie wilgotnym środowisku, polecamy wykonywać rozmrażanie raz na dwa 
tygodnie.
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Jak oszczędzić energię

•	 Urządzenie	powinno	być	umieszczone	w	najchłodniejszej	części	pomieszczenia,	z	dala	od	zasięgu	źródeł	
ciepła i bezpośrednich promieni słonecznych.

•	 Ciepłą	żywność	lub	dania	wystudź	przed	włożeniem	do	lodówki	do	temperatury	pokojowej.	Przeciążenie	
urządzenia przymusza kompresor do dłuższej pracy. Żywność, która się mrozi bardzo powoli, traci na 
jakości lub może zostać skażona.

•	 Upewnij	się,	że	żywność	jest	dobrze	zapakowana.	Przed	włożeniem	do	urządzenia	wytrzyj	ją,	zmniejszysz	
tworzenie szronu w urządzeniu.

•	 Wewnętrznej	przestrzeni	urządzenia	nie	powinieneś	wykładać	folią	aluminiową,	papierem	woskowym	lub	
papierowymi ręcznikami. Materiały te naruszają cyrkulację zimnego powietrza a urządzenie pracuje mniej 
efektywnie.

•	 Żywność	uporządkuj	i	opisz,	aby	ją	później	łatwo	znaleźć	i	nie	zostawiać	drzwiczek	urządzenia	długo	
otwartych. Wyjmij jak najwięcej produktów naraz i zamknij jak najszybciej drzwiczki.

Codzienne używanie urządzenia

Aby zapobiec skażeniu żywności, respektuj następujące instrukcje:
•	 Długotrwałe	otwieranie	drzwi	może	powodować	wyraźny	wzrost	temperatury	w	przestrzeni	urządzenia.
•	 Regularnie	czyść	powierzchnie,	które	mogą	mieć	kontakt	z	żywnością	i	dostępowe	systemy	

odprowadzające wodę.
•	 Wyczyść	pojemniki	na	wodę,	jeśli	nie	były	używane	dłużej	niż	48	godzin;	przepłucz	wodą,	jeśli	woda	nie	

została pobrana przez kilka dni.
•	 Surowe	mięso	i	ryby	przechowuj	w	odpowiednich	pojemnikach	w	lodówce,	aby	nie	dochodziło	do	

kontaktu z inną żywnością lub by nie spadały na nie krople.
•	 Dwugwiazdkowe	przestrzenie	do	mrożenia	żywności	(jeśli	są	wymienione	są	odpowiednie	do	

przechowywania wstępnie zmrożonej żywności, przechowywania lub produkcji lodów i produkcji kostek 
lodu.

•	 Jedno-,	dwu-	i	trójgwiazdkowe	przestrzenie	nie	są	odpowiednie	do	mrożenia	świeżej	żywności.
•	 Jeśli	zostawiasz	urządzenie	puste	przez	dłuższy	czas,	wyłącz	je,	rozmroź,	wyczyść	i	zostaw	drzwiczki	

otwarte, aby zapobiegać tworzeniu pleśni we wnętrzu urządzenia.

Umieszczaj różne rodzaje żywności w różnych przegródkach zgodnie z poniższą tabelą

Przestrzenie lodówki Rodzaj żywności

Drzwi lub balkony lodówki •	 Żywność	z	substancjami	konserwującymi	pochodzenia	naturalnego,	
jak na przykład dżemy, soki, napoje, przyprawy.

•	 Nie	przechowuj	łatwo	się	psującej	żywności.

Szuflada
(szuflada na sałatę)

•	 Owoce,	zioła	i	warzywa	powinno	się	umieszczać	oddzielnie	do	
pojemnika na warzywa.

•	 Nie	przechowuj	bananów,	cebuli,	ziemniaków,	czosnku	w	lodówce.

Półka lodówki - dno lodówki 
(box / szuflada)

•	 Surowe	mięso,	drób,	ryby	(skrócony	okres	przechowywania).

Półka lodówki - środek •	 Produkty	mleczne,	jajka.

Półka lodówki - wierzch •	 Żywność,	która	nie	potrzebuje	gotowania,	na	przykład	przeznaczona	
do bezpośredniego spożycia, delikatne mięso, resztki.
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CZĘŚĆ 7: ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWICZEK

Stronę, w którą otwierają się drzwiczki można zmienić z prawej strony (w przypadku dostarczenia urządzenia) 
na lewą stronę, jeśli wymaga tego miejsce instalacji.

Potrzebne narzędzia:
1. 8 mm śrubokręt nasadowy.

2. Śrubokręt krzyżowy.

3. Szpachla lub płaski śrubokręt.

Zanim zaczniesz, połóż lodówkę na tylnej stronie, aby uzyskać dostęp do podstawki, połóż ją na opakowanie 
z miękkiej piany lub podobny materiał, aby zapobiec uszkodzeniu rur chłodzących w tylnej części lodówki.

1. Zdejmij rdzeń górnego zawiasu, przenieś go na lewą stronę i mocno dociągnij, potem odłóż w 
bezpieczne miejsce.

2. Odkręcając śrubki wyjmij obydwie nóżki regulujące, zdejmij dolny uchwyt zawiasu i gumową podkładkę, 
następnie załóż je zgodnie z rysunkami poniżej.
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3. Nałóż pokrywę  montując rdzeń górnego zawiasu do otworu górnych drzwiczek i umocuj go za pomocą 
2 śrubek. Nałóż pokrywy śrubek.

Ostrzeżenie!
Podczas zmiany kierunku otwierania drzwiczek urządzenie nie może być podłączone 
do sieci elektrycznej. Najpierw odłącz wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka 
elektrycznego.

CZĘŚĆ 8: ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

Jeśli masz problem z urządzeniem lub jeśli obawiasz się ,że urządzenie nie działa odpowiednio, według niżej 
podanych punktów możesz wykonać prostą kontrolę zanim skontaktujesz się z serwisem.

Ostrzeżenie!
Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli problem trwa po wykonaniu 
poniższej kontroli, skontaktuj się z kwalifikowanym elektrykiem, technika 
autoryzowanego serwisu lub sklep, w którym kupiłeś urządzenie.
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie nie działa. Urządzenie nie jest włączone. Włącz urządzenie.

Wtyczka przewodu zasilania nie jest 
włączona lub jest poluzowana.

Podłącz wtyczkę przewodu zasilania.

Bezpiecznik jest wypalony lb 
uszkodzony.

Skontroluj bezpiecznik i w razie 
potrzeby go wymień.

Gniazdko elektryczne jest 
uszkodzone.

Uszkodzenie gniazdka elektrycznego 
musi usunąć elektryk.

Jedzenie jest bardzo 
ciepłe.

Temperatura nie jest ustawiona 
właściwie.

Zobacz część: „Początkowe 
uruchomienie“.

Drzwiczki były otwarte przez dłuższy 
czas.

Otwieraj drzwiczki tylko na tak długo, 
jak to konieczne.

W trakcie 24 godzin do urządzenia 
zostało włożone bardzo dużo ciepłych 
potraw.

Obróć regulator temperatury 
tymczasowo na niższą temperaturę.

Urządzenie znajduje się w pobliżu 
źródła ciepła.

Zobacz część: „Miejsce instalacji“.

Silne nagromadzenie 
szronu, prawdopodobnie 
również na uszczelce 
drzwiczek.

Uszczelnienie drzwiczek nie jest 
szczelne (prawdopodobnie po 
zmianie strony otwierania drzwiczek).

Wystające części uszczelnienia 
drzwiczek ostrożnie ogrzej suszarką 
(ustawiając zimne powietrze). 
Równocześnie ukształtuj ogrzaną 
uszczelkę drzwiczek ręką tak, aby była 
na swoim miejscu.

Dziwne dźwięki z 
urządzenia.

Urządzenie nie stoi równo. Wyreguluj nóżki regulujące.

Urządzenie dotyka ściany lub innych 
przedmiotów.

Odciągnij trochę urządzenie.

Komponent, np. rury, na tylnej stronie 
urządzenia, dotyka innej części 
urządzenia lub ściany.

Jeśli to potrzebne, ostrożnie odegnij 
komponent z tej drogi.

Kompresor nie 
uruchamia się 
natychmiast po zmianie 
ustawienia temperatury.

Jest to normalne i nie jest to żaden 
błąd.

Kompresor uruchomi się za chwilę.

Woda na podłodze 
lub półkach do 
przechowywania.

Otwór do odciekania wody jest 
zablokowany.

Zobacz część: „Czyszczenie i 
konserwacja “.
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CZĘŚĆ 9: LIST INFORMACYJNY

LIST INFORMACYJNY: Philco

Marka handlowa: 
Marka Philco Philco
Identyfikacja modelu PTB 911 W PTB 911 X
Typ urządzenia 3) 1 1
Klasa energetyczna 
(A… niskie zużycie energii elektrycznej 
do G… wysokie zużycie energii 
elektrycznej)

A+ A+

Zużycie energii za 365 dni 1) (kWh) 113 113
Objętość użytkowa całkowita: l 91 91

z tego: objętość części chłodzącej l 91 (w tym 12 l chłodziarka) 91 (w tym 12 l chłodziarka)
z tego: objętość części mrożącej l 0 0
Gwiazdkowe oznakowanie przestrzeni 
mrożącej / /

No frost Statyczny Statyczny
Okres przechowywania przy wyłączeniu 
(czas wzrostu temperatury) [h] / /

Pojemność mrożenia kg/24 h / /
Klasa klimatyczna 2) N, ST, T N, ST, T
Napięcie 220‐240 V/50 Hz 220‐240 V/50 Hz
Hałas 4) (dB) (re 1pW) 40 40
Rozmiary (cm) (gł. x wys. x dł.) 84,2 x 47,5 × 44,6 84,2 x 47,5 × 44,6
Masa (kg) 20,5 20,5
Urządzenie wstawiane NIE NIE
Urządzenie odpowiednie do 
przechowywania wina NIE NIE

1) Zużycie energii w kWh /rok oparta na wynikach znormalizowanego testu podczas 24 godz. 
 Rzeczywisteň zużycie energii jest zależne od sposobu używania oraz umieszczenia 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
 T: temperatura otoczenia od +16 °C do +43 °C
3) 1 = Lodówka bez przestrzeni z niską temperaturą
 7 = Lodówka/zamrażarka, z przestrzeniami o niskiej temperaturze *(***)
 8 = Zamrażarka pionowa
4) Hałas zgodnie z Normą europejską EN 60704.
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WSKAZÓWKI O INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ
Materiały z opakowań zlikwiduj w publicznym punkcie likwidacji odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Znaczenie symbolu na produkcie, jego akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że z tym produktem 
nie wolno obchodzić się, jak ze zwykłym odpadem komunalnym. Zlikwiduj ten produkt w 
odpowiednim punkcie zbiórki i recyklingu odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Ewentualnie w niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich jest 
możliwy zwrot produktu lokalnemu sprzedawcy, w przypadku zakupu podobnego nowego 
produktu. Odpowiednia likwidacja tego produktu pomoże oszczędzić cenne źrodła naturalne i 
pomoże w prewencji ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie, do 
którego mogłoby dojść w wyniku niewłaściwej likwidacji odpadów. Szczegółowe informacje 
uzyskasz od lokalnego urzędu lub w najbliższym centrum zbiórki odpadów. Niewłaściwa likwidacja 
tego typu odpadu może podlegać wewnątrzpaństwowym przepisom o mandatach.

Informacja dla firm w Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zlikwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, poproś o potrzebne informacje 
swojego sprzedawcę lub dostawcę.

Likwidacja w innych państwach poza Unią Europejską
Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, poproś o niezbędne informacje o odpowiednim sposobie 
likwidacji w miejscowym urzędzie lub u swojego sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania rozporządzenia UE, które się do niego 
stosują.

Zmiany w tekście, dizajnie i danych technicznych mogą się pojawić bez uprzedniego ostrzeżenia i 
zastrzegamy sobie prawo do wykonania tychże zmian.

 OSTRZEŻENIE! PODCZAS UŻYWANIA, SERWISOWANIA 
ORAZ LIKWIDACJI ZWRÓĆ UWAGĘ NA SYMBOL PODOBNY 
DO TEGO PO LEWEJ STRONIE, KTÓRY JEST UMIESZCZONY 
NA TYLNEJ STRONIE URZĄDZENIA (TYLNY PANEL LUB 
KOMPRESOR) O ŻÓŁTYM LUB POMARAŃCZOWYM KOLORZE.
JEST TO SYMBOL OSTRZEGAWCZY O RYZYKU POŻARU. SĄ 
TU MATERIAŁY PALNE RUR I KOMPRESOR. BĄDŹ Z DALA OD 
ŹRÓDEŁ OGNIA PODCZAS UŻYWANIA, OBSŁUGI URZĄDZENIA I 
LIKWIDACJI.
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