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Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy a PHILCO termékét választotta! Annak érdekében, hogy készüléke mindig
megfelelően működjön, így hosszú távon szolgálja Önt, kérjük olvassa el a használati útmutatót,
tartsa be annak előírásait és őrizze meg az útmutatót a későbbiekben is.
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1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A biztonságos és megfelelő használat érdekében az
üzembe helyezés, illetve a használatba vétel előtt olvassa el ezt
a használati útmutatót és tartsa be annak előírásait. A hibás
kezelés és a balesetek elkerülése érdekében különösen fontos,
hogy mindenki, aki a készüléket használja, tökéletesen tisztában
legyen a működtetés és a biztonsági előírások részleteivel.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbiekben is, így ha
a készüléket áthelyezi, vagy másnak továbbadja, a készülék
élettartama alatt minden használója tisztában lehet a működ-
tetéshez szükséges információkkal. A nem a használati útmuta-
tóban leírtaknak megfelelő használatból eredő károkért sem
a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget.

● A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy
ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, illetve a 
készülék biztonságos használatára és a lehetséges veszélyekre
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.

● A 3-8 éves gyermekek felügyelet mellett a hűtőszekrényből
kivehetnek, illetve a hűtőszekrénybe betehetnek élelmiszereket.

● A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

● A tisztítás és karbantartás felügyelet nélkül nem végezhető
gyermek által.
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● Ha a tápkábel sérült, a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében
cseréltesse ki azt egy megfelelő szakszervizzel. A készülék
használata tilos, ha a tápkábel sérült!

● FIGYELEM! Ha a hűtőszekrénye jégkockakészítő funkcióval
rendelkezik, de nincs vízcsatlakoztatás hozzá, csak ivóvizet
használjon a feltöltéshez!

● FIGYELEM! Mindig tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat úgy,
hogy a légáramlás folyamatosan, akadálymentesen
történhessen.

● FIGYELEM! Ne használjon más készüléket a leolvasztás folya-
matának felgyorsításához - legfeljebb a gyártó által ajánlott
eszközt.

● FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön a hűtőkör,
a hűtővezeték rendszere.

● FIGYELEM! Ne használjon elektronikus eszközöket a hűtő-
szekrény élelmiszerek tárolására szánt részében - legfeljebb
a gyártó által ajánlott eszközt.

● FIGYELEM! Ne tároljon robbanásveszélyes dolgokat - például
szórófejes kiszerelésű, gyúlékony gázt a hűtőszekrényben.

ISO 7000-1701 (2004-01) címke:
nyomás alatt
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A készüléket háztartási, illetve hasonló felhasználási területekre
szánták, mint például:

– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti
konyhák számára;

hétvégi házak, valamint hotelek, motelek, szállások és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára;

Egyes modellek jégkockakészítő kiegészítővel is rendelkeznek. 
Az integrált jégkockakészítő telepítését csak a gyártó, illetve
szakszerviz végezheti.

● Egyes modellek jégkockakészítővel és vízcsatlakozással
rendelkeznek.
FIGYELEM! A vízcsatlakozással ellátott hűtőszekrényeket csak
ivóvizellátó rendszerhez szabad csatlakoztatni!

● FIGYELEM! A készülék csak a használati útmutatóban leírtak
szerint telepíthető, az esetleges instabilitás miatt kialakuló
veszélyhelyzetek elkerülése érdekében.

● FIGYELEM! A hűtőrendszer túlnyomásos hűtőközeget tartalmaz.
Ne próbálja megjavítani, illetve ne próbálja módosítani a hűtő-
rendszert! A rendszer szervizelését csak szakszerviz, illetve meg-
felelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti.

–
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FIGYELEM! 
TŰZVESZÉLY / GYÚLÉKONY ANYAG

A KÉSZÜLÉK IZOBUTÁN HŰTŐKÖZEGET TARTALMAZ!

R600A
HŰTŐKÖZEG
A készülék hűtőrendszere izobután (R600A) hűtőközeget
tartalmaz, mely egy olyan természetes gáz, mely a környezetet
nem terheli, viszont gyúlékony. A készülék szállítása és
telepítése közben biztosítsa, hogy a hűtőrendszer egyetlen
eleme se sérülhessen!
AZ IZOBUTÁN (R600A) RENDKÍVÜL GYÚLÉKONY!

● FIGYELMEZTETÉS — A hűtőszekrényekben található hűtő-
közeg, illetve a szigetelésben található gázok ártalmatlanítását
- a hűtőszekrény hulladékként történő eltávolításakor - azok
szemkárosító, illetve gyúlékony mivoltuk miatt csak szakszerű
módszerekkel szabad végezni, megfelelő képzettséggel!
Mindig ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszer ne sérülhessen a
megfelelő ártalmatlanítást megelőzően.

Ez a                    szimbólum egy figyelmeztetés, mely azt jelzi,
hogy a hűtőközeg, illetve a hőszigetelő gáztöltet gyúlékony.
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Figyelmeztetés: tűzveszély / gyúlékony anyagok
Ha a hűtőkör sérült:
- kerülje a nyílt lángot és a tűzgyújtó eszközök használatát
- alaposan szellőztesse ki a helyiséget, ahol a készülék található
A készülék bármilyen módon történő módosítása veszélyes.
A tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, ezzel pedig tüzet,
vagy áramütést okozhat.

● FIGYELEM! A hűtőrendszer nagynyomású hűtőközeget tar-
talmaz. A balesetveszély elkerülése érdekében nem nyúljon
a hűtőrendszerhez. A rendszer javítását csak megfelelően
szakképzett személy végezheti.

● FIGYELEM! A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a táp-
kábel ne sérüljön, illetve ne törjön meg.

● FIGYELEM! Ne helyezzen hosszabbítót, vagy elosztót a készülék
háta mögé.

ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Ne hosszabbítsa meg a tápkábelt.

2. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel és a csatlakozó mindig ép
legyen. A sérült alkatrészek használata esetné
tűzveszély, zárlat, illetve áramütés kockázata áll fenn.

3. Mindig ügyeljen arra, hogy a készülék tápkábele és annak
hálózati csatlakozója könnyen elérhető legyen.

4. Ne húzza ki a csatlakozót a kábelnél fogva.
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5. Ne használja a fali csatlakozót , ha a csatlakozó sérült, vagy
laza.

6. Ne használja a készüléket, ha a belső világítás fedele
hiányzik.

7. A hűtőszekrény csak egyfázisú, váltóáramú, 220~240V/50Hz
névleges feszültségű hálózati áramforrásról üzemeltethető.
Ha a használat helyén a feszültségingadozás a fenti
tartományon kívüli feszültségértéket eredményezhet,
a készülékhez biztonsági okokból használjon automatikus
váltóáramú feszültségszabályozót, mely legalább 350W
teljesítményhez megfelelő.

A készülék speciális hálózati csatlakozóval rendelkezik.
Csatlakoztatása földeléssel ellátott konnektorhoz lehetséges.

Napi használat
● Ne tároljon gyúlékony gázt, illetve folyadékot a hűtőszekrény-

ben (a fokozott robbanásveszély miatt).
● Ne használjon elektronikus eszközöket (például elektromos

fagylaltkészítőt, mixert, stb.) a hűtőszekrényben.
● Amikor lecsatlakoztatja a készüléket a hálózati áramforrásról,

ne a tápkábelnél fogva tegye azt.
● Óvja a készüléket - főleg annak műanyag részeit - a forró

anyagoktól.
● Ne takarja le a készülékházon, a hátoldalon, illetve a beépített

szerkezeti egységeken található szellőzőnyílásokat.
● Az előre csomagolt fagyasztott élelmiszerek tárolásához tartsa

be a fagyasztott élelmiszer gyártójának tárolási utasításait.
●A készülék gyártója által kiadott tárolási előírásokat szigorúan

be kell tartani. Kérjük, olvassa át figyelmesen a tárolásra
vonatkozó előírásokat!
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● Ne helyezzen szénsavas üdítőitalt a fagyasztó részbe, mivel
a fagyás során az ital tárolójában a nyomás megnő, így
az felrobbanhat és kárt okozhat a készülékben.

● A fagyasztóból kivett élelmiszerek nem megfelelő kezelés
esetén akár fagyási sérüléseket is okozhatnak.

● Ne helyezze a készüléket közvetlen napfényre.
● Mindenféle nyílt lángot - például gyertyát - tartson távol

a készüléktől!
●A készülék élelmiszerek és italok tárolására szolgál a haszná-

lati útmutatóban leírt tárolási előírásoknak megfelelően.
A készülék mozgatásakor legyen különösen körültekintő,
mivel a készülék nehéz.

● Ne érintse meg a fagyasztóban tárolt élelmiszereket, ha
a keze nedves - ezzel elkerülheti a fagyási sérüléseket.

● Ne használja a hűtőt, annak polcait, vagy ajtóit
alátámasztásként, illetve támasztékként.

● A fagyasztott élelmiszerek nem fagyaszthatók újra, ha
egyszer kiolvadtak.

● Ne vegyen a szájába jeget, jégkockát a fagyasztóból, ezzel
elkerülheti a fagyási sérüléseket a szájüregében, illetve
a száján.

●A készülékben tárolt élelmiszerek leesésének, illetve kár-
okozásának elkerülése érdekében ne terhelje túl a polcokat!
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ELŐÍRÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSHEZ
FONTOS!

● A megfelelő elektromos csatlakoztatás érdekében kövesse
a használati útmutatóban leírtakat. A csatlakoztatás előtt
ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e.

● Ha a készülék sérült, ne csatlakoztassa azt hálózati áram-
áramforráshoz. A lehető leghamarabb jelezze a helyzetet
a vásárlás helyén. Ebben az esetben tartsa meg a készülék
csomagolását is.

● A szállítás és a megfelelő helyre történő beállítás után várjon
legalább 4 órát a hálózati csatlakoztatással - így az olaj
elegendő időt kap, hogy visszafolyhasson a kompresszorba.

● A készülék körül megfelelő levegőkeringést kell biztosítani,
így elkerülhető a készülék túlmelegedése. A megfelelő
levegőkeringés biztosításához kövesse a telepítés előírásait.

●Mindenképpen kerülni kell, hogy a készülék hátoldala
hozzáérjen a falhoz, illetve a kompresszor, illetve a hőcserélő
nem érintkezhet semmivel a tűzveszély elkerülése érdekében.
A megfelelő elhelyezéshez mindig kövesse a telepítés
előírásait!

●A készüléke nem telepíthető hőforráshoz, radiátorhoz, illetve
sütőhöz közel!

● Ügyeljen arra, hogy a készülék tápkábele, illetve hálózati
csatlakozója elérhető legyen a készülék telepítése után is.

● A készülék csomagolóanyagait tartsa távol gyermekektől,
mivel azok fulladást okozhatnak.
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2. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

2.1 Elhelyezés

•	 Használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot, beleértve az 
alsó polisztirol lemezt, a habosított védőelemeket, illetve a készülék 
belsejében található fóliákat; vegye le a védőfóliát az ajtókról és a hűtő 
más felületeiről.

•	 Védje a készüléket a melegtől és a közvetlen napfénytől.	Ne helyezze
 a hűtőt párás, vizes helyre, mert annak elemei rozsdásodni kezdhetnek - 
illetve az 

•	 Ne mossa le a hűtőt folyó vízzel; ne helyezze a hűtőt párás, illetve vizes
helyiségbe, ahol az elektromos zárlat és áramütés veszélye állhat fent.

•	 A hűtőt helyezze jól szellőző helységbe; a hűtőt vízszintes és masszív alapra 
kell helyezni (egy esetlegesen szükséges szintezéshez az állítható lábak 
segítenek).

•	 A hűtő felett legalább 30cm helyet kell hagyni - a fal és a hűtő hátulja 
között pedig legalább 10cm távolság szükséges a megfelelő hőelvezetés 
érdekében.
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2.2 Szintezés

1) Figyelmeztetés a művelet végrehajtása előtt:
Mielőtt a szintezést elvégezné, csatlakoztassa le a hűtőt a hálózati áramforrásról, illetve biztosítsa, 
hogy a művelet végzése alatt ne történjen személyi sérülés.

2) A szintező lábak elhelyezkedése

(A fenti kép csak illusztráció. A tényleges konfiguráció függ a modelltől.)

3) Szintbeállítás:

a.	 Forgassa a szintező lábat az óramutató járásával megegyező irányba a hűtő emeléséhez.

b.	 Forgassa a szintező lábat az óramutató járásával ellentétes irányba a hűtő süllyesztéséhez.

c. A fenti műveletek segítségével állítsa a jobb és bal szintező lábat úgy, hogy a hűtő minden
irányból vízszintes legyen.



HU - 12

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revision 07/2020

2.3 Fények beállítása
A beltéri LED világítás nem javítható a felhasználó által. Ha a LED világítás nem működik, kérjük, vegye fel
a kapcsolatot a területileg illetékes szakszerviz ügyfélszolgálatával.

2.4 Beüzemelés

•	 Az első beüzemelés előtt várjon kb. fél órát, mielőtt a hűtőt a 
hálózati áramforráshoz csatlakoztatná.

•	 Beüzemelés után, mielőtt bármilyen friss, vagy fagyasztott élelmiszert 
behelyezne, a hűtőnek legalább 2-3 órát - nyáron, nagyon meleg 
környezet esetén akár négy órát - kell hálózati áramforráshoz 
csatlakoztatva üzemelnie.

•	 Hagyjon elég helyet az ajtók nyitásához és a fiókok kihúzásához.

•	 (Az itt látható kép csak illusztráció. A tényleges konfiguráció függ
a modelltől.)

2.5 Tippek az energiatakarékos használathoz

•	 A készüléket érdemes a helyiség leghűvösebb részén elhelyezni, távol a hőt termelő berendezésektől,
illetve a közvetlen napfénytől.

•	 A nagyon meleg élelmiszereket hűtse le először szobahőmérsékletűre, majd csak ezután helyezze be
a hűtőbe azokat. A felesleges túlterhelés a kompresszor egységnyi idő alatti működési idejét növeli.

•	 Lehetőség szerint megfelelően száraz felületű csomagolásban helyezze az élelmiszereket, italokat
a hűtőbe. Ezzel megakadályozhatjuk a túlzott jégképződést a készülékben.

•	 A hűtőteret ne bélelje ki alumínium fóliával, zsírpapírral, vagy pl. papírtörlővel. A bélelés akadályozza
a hideglevegő-keringést, így a hatékonyságot csökkenti.

•	 Próbálja úgy rendszerezni az élelmiszereket, hogy a megtaláláshoz szükséges, nyitott hűtőajtóval
töltött idő minél rövidebb legyen.
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3. FELÉPÍTÉS ÉS FUNKCIÓK

3.1 A készülék fő részei 

(hűtőtér)

(Az itt látható kép csak illusztráció. A tényleges konfiguráció függ a modelltől.)

Hűtőtér
•	 A hűtőtérben zöldség, gyümölcs, italok, friss és főtt élelmiszerek tárolhatók fogyasztás előtt, rövid ideig.

•	 A nagyon meleg élelmiszereket hűtse le először szobahőmérsékletűre, majd csak ezután helyezze be
a hűtőbe.

•	 Ajánlott az élelmiszerek csomagolását lezárni, mielőtt a hűtőbe helyezné azokat.
•	 Az üvegpolcok igény szerint áthelyezhetők a megfelelő tér kialakítása érdekében.

Fagyasztórész

•	 A fagyasztórészben az élelmiszereket hosszabb ideig is tárolhatjuk. A fő felhasználási cél a fagyasztott
élelmiszerek tárolása és a jégkészítés.

•	 A fagyasztórészben húsfélék, hal, és más, nem rövid idő alatt elfogyasztani kívánt élelmiszerek tárolása

ajánlott.

•	 A nagyobb darab húsféléket fagyasztás előtt célszerű kisebb darabokra szeletelni, így egyszerűbben 
adagolható és a kiolvasztás is gyorsabb. A fagyasztóban tárolt élelmiszereket a megadott időn belül el
fogyasztani.

LED világítás

Ajtórekesz

Frissentartó rekesz 
hőmérséklet- 
beállító egysége

Frissentartó rekesz

Polc

Szagmentesítő

Felső fiók

Alsó fiók

(fagyasztórész)
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Frissentartó rekesz
A frissentartó rekesz hőmérséklete külön is állítható, háromféle szint között.

•	 High: ezzel a beállítással mindenféle zöldség és gyümölcs tárolása ajánlott - a víztartalom és a 
frissesség  megőrzésével.

•	 Mid:	ezzel a beállítással készételeket tárolhatunk nagyon hidegen - de nem fagyottan. Ez a legjobb 
választás készételek tárolására.

•	 Low: ezzel a beállítással húsfélék és halak, rákok, stb. tárolhatók, 0°C alatt is rövidebb ideig, a tápanyagok
megőrzésével. Ajánlott a 2°C alatti hőmérséklet beállítása az ideális tároláshoz.

Megjegyzés: ha túl sok ételt helyezünk a készülékbe az első bekapcsolást követően, a fagyasztó 
megfelelő hőmérsékletének elérését jelentősen lelassíthatjuk. A behelyezett élelmiszerekkel nem 
szabad elzárni a légáramlás útját - így a hűtés hatékonysága romlik.

3.2 Funkciók

(Az itt látható kép csak illusztráció. A tényleges konfiguráció függ a modelltől.)
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1. Kijelző

7 AUTO ikon

8 Super Freezing ikon

1   Hűtő ikon

2 Fagyasztó ikon

3 OFF (ki) ikon

4	  Zárolva / feloldva	ikon 

5   Hőmérséklet kijelzés

6 Super Cool ikon

2. Vezérlőgombok

A. Hűtő kiválasztó gomb 
C. Módválasztó gomb

B. Fagyasztó kiválasztó gomb 
D.	Zároló / feloldó gomb

3. Instrukciók a használathoz

1) Kijelző
Amikor a készüléket áramforráshoz csatlakoztatja, a kijelzőn három másodpercig minden szegmens 
megjelenik. Közben hangjelzés is hallható, majd a kijelzőn megjelenik a használathoz megfelelő 
adatkijelzés.
A hűtő első használatba vételekor a gyári hőmérsékletbeállítás a hűtőtérben	5°C, a fagyasztóban -18°C.
A kijelzőn a készülék esetleges hibája esetén hibakód jelenik meg (a következő oldalon látható leírás 
szerint);	normál működés esetén a kijelzőn a hűtőtér, vagy a fagyasztótér beállított hőmérséklete látható.
Normál körülmények között, ha nem használjuk a kijelzővezérlést, illetve nincs ajtónyitás 30 másodpercig,
a kijelző zárolása történik, ekkor a       ikon eltűnik.

2) Zárolás / feloldás
Feloldott állapotban, ha 3 másodpercig nyomva tartja a                 gombot, zárolja a kijelző vezérlést.
Ekkor a       ikon eltűnik és hangjelzés hallható - ezután a gombok nem működnek;
Zárolt állapotban, ha 3 másodpercig nyomva tartja a                gombot, feloldja a kijelző vezérlést.
Ekkor a       ikon újra megjelenik hangjelzés kíséretében - ezután a gombok újra használhatók.

3) A hűtőrész hőmérsékletének beállítása
Nyomja meg a hűtőtér hőmérséklet beállító gombját (                        ) a hőmérséklet átállításához - ekkor a 
beállított hőmérséklet 1°C fokkal csökken. A beállítási tartomány 2-8°C.	Ha a kijelzőn látható beállítás 2°C, 
nyomja meg újra a gombot - ekkor a beállítás a 8°C-ra áll és innen folytatható tovább.

4) A fagyasztórész hőmérsékletének beállítása

Nyomja meg a fagyasztó hőmérséklet beállító gombját (                        )  a hőmérséklet átállításához - ekkor a 
beállított hőmérséklet 1°C fokkal csökken. A beállítási tartomány	-24°C	-	-16°C). Ha a kijelzőn látható beállítás	
-24°C,	nyomja meg újra a gombot - ekkor a beállítás a	-16°C-ra áll és innen folytatható tovább.



HU - 16

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revision 07/2020

5) Módbeállítás
A Super Cool üzemmód (         ) beállítása esetén a hűtőtér hőmérséklet beállítása automatikusan 2°C.
Ha a Super Cool (        ) üzemmódból kilép, a hűtőtér hőmérséklet beállítása automatikusan visszatér
a Super Cool üzemmód beállítása előtti állapotra.
Ha a Super Freezing mód ( 	) aktív, a fagyasztórész automatikusan -24°C hőmérséklet beállításra áll.
Ha a Super Freezing módból (	 ) kilép, a fagyasztórész hőmérséklet beállítása automatikusan visszatér	
a Super Freezing üzemmód beállítása előtti állapotra.
Ha a Vakáció mód ( ) beállításra kerül, a fagyasztórész hőmérséklete automatikusan -18°C lesz, míg
a hűtőtér hőmérséklet beállítása automatikusan	5°C-ra áll.

6) Működés áramszünet után
Áramszünet után az előtte érvényes hőmérséklet / módbeállítás újra beállításra kerül.

7) Hibajelzés
A kijelző hibakódokat is meg tud jeleníteni az alábbi táblázat szerint. Bár a készülék e hibák mellett is 
biztosítja a hűtött tárolást, vegye fel a kapcsolatot szakszervizzel az optimális működés biztosítása 
érdekében.

Hibakód Hiba leírása Hibakód Hiba leírása

E1 A hűtőtér hőmérséklet- 
szenzorának hibája E5 A fagyasztó jégtelenítés-érzé-

kelőjének áramköri hibája

E2 A fagyasztórész hőmérséklet- 
szenzorának hibája E6 Adatkommunikációs hiba

E4 A hűtőtér jégtelenítés- 
érzékelőjének hibája E7 A hőmérsékletérzékelő 

áramköri hibája

EH Páraérzékelő szenzor hibája
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4. KARBANTARTÁS

4.1 Tisztítás

•	 A készülék aljánál, illetve háta mögött összegyűlt port rendszeres időközönként el kell távolítani a 
hűtés hatékonyságának növelése érdekében.

•	 Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítések épségét, tisztaságát. A tömítések tisztításához enyhe tisztító-
szeres vízbe áztatott puha textíliát használjon.

•	 A hűtő belső tereit rendszeresen tisztítsa a szagképződés megakadályozása érdekében.
•	 A belső terek tisztítása előtt húzza ki a csatlakozót a hálózati áramforrásból, vegye ki az élelmiszereket,

polcokat, rekeszeket.
•	 Használjon puha textíliát, vagy szivacsot a belső terek tisztításához. Keverjen össze két evőkanál szóda-

bikarbónát 3 dl meleg vízzel és ezzel törölje át a felületeket - majd tisztítás után öblítse le tiszta vízzel és 
törölje szárazra. Ezután hagyja nyitva a hűtő ajtóit, és hagyja megszáradni, mielőtt újra üzembe helyezné.

•	 A nehezebben tisztítható helyeken (például szűkebb résekben, vagy sarkokon) ajánlott puha kefe hasz-
nálata, illetve szükség esetén puhább anyagból (pl. fából) készült pálcák használatával kiegészülve 
annak biztosítására, hogy a szennyeződések, illetve baktériumok nem telepednek meg ezeken a 
helyeken.

•	 Ne használjon szappant, oldószert, súrolószert, tisztító spray-ket, stb., mert ezek szagképződést okozhat-
nak a hűtőben, illetve megváltoztathatják a tárolt élelmiszerek zamatát.

•	 A rekeszek, polcok és egyéb kiegészítők tisztításához enyhe tisztítószeres vízbe áztatott puha textíliát
használjon. Szárítsa meg a felületeket puha textíliával, vagy hagyja megszáradni azokat.

•	 A hűtő külső felületeit tisztítsa enyhe tisztítószeres vízbe áztatott puha textíliával, majd törölje szárazra.
•	 Ne használjon olyan tisztítószereket, illetve eszközöket, melyek megsért-

hetik a belső felületeket (pl. fém súrolókat, fogkrémet, stb.), szerves 
oldószereket (pl. alkoholt, acetont, banánolajat, stb.), forró vizet, savas, 
vagy lúgos szereket, melyek károsíthatják a hűtő felületeit és belsejét.
A forró víz, illetve a szerves oldószerek - pl. a benzin - a műanyag 
alkatrészek károsodását, deformálódását, illetve felületeinek feloldását 
okozhatják.

•	 Ne használjon folyó, illetve bő vizet a tisztításhoz a tisztítás során a zárlat 
elkerülése érdekében.

A jégtelenítés és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót
a hálózati áramforrásból.

4.2 A fagyasztó fiókjainak tisztítása
1) Osztó eltávolítása:
Húzza ki a fiókot, nyomja meg a fiók belső falát egy kézzel az ábrán látható módon, majd a másik 
kezével húzza ki az osztót.
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2) Osztó behelyezése:
Tolja be lassan az osztót a megfelelő helyre, míg egy kattanást nem hall.	A fiókban az osztó két helyre 
helyezhető.

(Az itt látható kép csak illusztráció. A tényleges konfiguráció függ a modelltől.)

4.3 Az ajtó tárolóinak tisztítása

(Az itt látható kép csak illusztráció. A tényleges konfiguráció függ a modelltől.)

A tisztítás lépései:
a.	 Az ajtó tárolóinak levételéhez ütögesse a tároló alját többször, a jobb és a bal oldalon is (az ábra szerint).

b.	 Amint a tároló kissé kiold, már kézzel, egyszerűen is kivehető.

4.4 Jégtelenítés

•	 A hűtő léghűtés elvén működik és automatikus leolvasztás (jégtelenítés) funkcióval is rendelkezik.
A jelentős hőmérsékletkülönbségből és az esetlegesen párás levegőből eredő jégképződés miatt 
azonban előfordulhat jég lerakódása a készülék belsejében. Ez a jégréteg manuálisan is eltávolítható, 
például a hálózatról történő lecsatlakoztatással, majd a felolvadt jég kitörlésével (például egy törölköző 
segítségével.
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4.5 Üzemen kívül helyezés

•	 Áramkimaradás: áramszünet esetén - akár nyáron is - a készülékben tárolt élelmiszerek több órán 
keresztül hűtve maradnak; ennek feltétele, hogy lehetőség szerint egyáltalán ne nyissuk ki a készülék 
ajtóit, illetve újabb hűteni való élelmiszer ne kerüljön be a készülék belső tereibe.

•	 Amennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket: a készüléket áramtalanítani kell, majd 
a belső tereit alaposan ki kell tisztítani; a szagképződés megakadályozása érdekében hagyja nyitva a 
hűtőajtókat.

•	 Szállítás: mielőtt a hűtőt elszállítaná, vegye ki a benne tárolt élelmiszereket, rögzítse a polcokat,
a rekeszeket, a fagyasztó fiókjait egy arra alkalmas ragasztószalaggal; tekerje be a szintező lábakat; 
csukja be az ajtókat, és rögzítse azokat is ragasztószalaggal. Szállítás közben a készüléket nem szabad 
fejre állítani, illetve vízszintesen tárolni - valamint vibrációnak kitenni; mozgatás közben a készüléket 
nem szabad 45°-nál jobban megdönteni.

A készülék a beüzemelés után folyamatosan működik. Általánosságban igyekezni kell, hogy
a készülék megszakítás nélkül tudjon működni, különben az élettartama rövidebb lehet.
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5: HIBAELHÁRÍTÁS
Több, esetleges probléma egyszerűen megoldásra kerülhet az alábbi felsorolásban említett
megoldási lehetőségek kipróbálásával.

Figyelem! Ne próbálja megjavítani a készüléket! Ha probléma továbbra is fennáll - az alábbi 
lehetőségek kipróbálása után is - vegye fel a kapcsolatot szakszervizzel, képesített 
villanyszerelővel, vagy a kereskedővel, ahol a készüléket vásárolta.

Fontos! Bizonyos hangok a készülék normál működéséből származnak (kompresszor, folyadék cirkuláció).

Probléma Feltételezhető ok Megoldás

A készülék nem működik

A termosztát beállítása "0" Állítsa a termosztátot másik 
hűtési szint beállításra

A tápkábel nem csatlakozik / 
laza

Csatlakoztassa megfelelően
a tápkábelt

A biztosíték kiégett, vagy hibás Ellenőrizze, illetve cserélje

A hálózati csatlakozó hibás
Elektromos meghibásodás esetén 
villanyszerelőt kell hívni!

Az élelmiszerek hűtése nem
elégséges

A hűtési szint, illetve a hőmérsék-
let beállítása nem megfelelő Ellenőrizze a beállítást

Az ajtó hosszabb ideig nyitva 
maradt

Csak a legszükségesebb ideig 
tartsa nyitva az ajtókat

Az elmúlt napban túl sok meleg 
(hűtés nélküli) élelmiszer került
a készülékbe

Állítsa magasabb szintre a 
hűtést

A készülék túl közel van valami-
lyen hőforráshoz (pl. napsütés)

Ellenőrizze a telepítés 
környezetét

A hűtő túlságosan hűt A hűtési szint túl erősre lett állítva
Állítsa alacsonyabb szintre a 
hűtést

Szokatlan hangok, zajok

A készülék nincs kiszintezve Állítsa be a lábak magasságát

A készülék hozzáér a falhoz, vagy 
valamilyen berendezéshez

Mozgassa el a készüléket

Egy alkatrész - pl. egy cső - 
hozzáér a készülék hátfalához, 
a falhoz, vagy más alkatrészhez

Amennyiben szükséges, hajlítsa 
el kissé - nagyon óvatosan - az 
alkatrészt.

Amennyiben a hibajelenség megmarad, vegye fel a kapcsolatot szakszervizzel.
A pontos és gyors segítségnyújtás érdekében kérjük, hogy a készülék típusát jegyezze fel a műszaki 
adattábláról és ennek birtokában hívja a szakszervizt.
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A különféle élelmiszerek tárolása

Az ételek ideális tárolása érdekében kérjük, tartsa be a következő előírásokat:
-   Kerülje a hűtőajtó túl gyakori nyitását, illetve hosszú ideig történő nyitvatartását, mert ez jelentősen 

növeli a készülék belső tereinek hőmérsékletét.
-   Rendszeresen tisztítsa az élelmiszerekkel érintkező felületeket, valamint a kifolyót.
-   A nyers húst és halat megfelelő tárolóban helyezze a hűtőbe, ügyelve arra, hogy az ne érintkezzen 

más élelmiszerekkel.
-   A kétcsillagos fagyasztórekesz fagyasztott élelmiszerek tárolásához, valamint jégkrém készítéséhez és

tárolásához, illetve jégkockakészítéshez.
-   Az egy-, két- és háromcsillagos fagyasztórekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.

Sorszám Rekesz típusa Elérni kívánt 
hőm. [°C]

Megfelelő élelmiszer

1 Hűtőtér +2~+8 Tojás, készétel, előre csomagolt étel, zöldség és
gyümölcs, tejtermékek, sütemények, italok és
minden más étel, mely nem fagyasztható.

2 (***)*- fagyasztó ≤-18 Tenger gyümölcsei, illetve édesvízi halak, rákok,
valamint húsfélék (legfeljebb 3 hónapig ajánlott,
mert minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb
az íz és a tápérték), friss ételek fagyasztására is.

3 ***- fagyasztó ≤-18 Tenger gyümölcsei, illetve édesvízi halak, rákok,
valamint húsfélék (legfeljebb 3 hónapig ajánlott,
mert minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb
az íz és a tápérték), friss ételek fagyasztására nem
alkalmas. 

4 **- fagyasztó ≤-12 Tenger gyümölcsei, illetve édesvízi halak, rákok,
valamint húsfélék (legfeljebb 2 hónapig ajánlott,
mert minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb
az íz és a tápérték), friss ételek fagyasztására nem
alkalmas.

5 *- fagyasztó ≤-6 Tenger gyümölcsei, illetve édesvízi halak, rákok,
valamint húsfélék (legfeljebb 1 hónapig ajánlott,
mert minél hosszabb a tárolási idő, annál rosszabb
az íz és a tápérték), friss ételek fagyasztására nem
alkalmas.

6 0 csillagos rekesz -6~0 Friss sertéshús, marhahús, halak, csirke, bizonyos
csomagolt készételek, stb. (melyek aznap, vagy
három napon belül elfogyasztásra kerülnek).
Bizonyos zárt csomagolásban található ételek (nem
fagyasztható élelmiszerek).
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7 Hidegen tartó
rekesz

-2~+3 Friss/fagyasztott sertéshús, marha, csirke, édesvízi
halak, stb. (7 napig 0 °C alatt, 0 °C felett pedig aznap
- legfeljebb két napon belül ajánlott elfogyasztani).
Tenger gyümölcsei (0 °C alatt legfeljebb 15 napig,
0 °C felett nem ajánlott tárolni).

8 Friss élelmiszer 0~+4 Friss sertés, marha, hal, csirke, készételek, stb.
(lehetőség szerint aznap, vagy legfeljebb 3 napon
belül ajánlott elfogyasztani.)

9 Bortároló +5~+20 Fehér- és vörösbor, pezsgő, stb.

Megjegyzés: Lehetőség szerint a különféle élelmiszereket tartsa mindig a megfelelő rekeszben / térben,
illetve a vásárolt termék ajánlott tárolási hőmérsékletének megfelelően.
Ha a hűtőt hosszabb ideig üresen hagyja, húzza ki annak csatlakozóját a hálózati áramforrásból,
jégtelenítse, tisztítsa és szárítsa meg, illetve hagyja nyitva annak ajtaját a penészképződés elkerülése
érdekében.
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6: TERMÉKINFORMÁCIÓK

Műszaki információk
A Bizottság (EU) 2019/2016 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A gyártó neve, illetve márkanév: PHILCO
A gyártó címe: Černokostelecká 2111, 10000 Prága, Cseh Köztársaság

Modell / típusazonosító: PX 396 F
A hűtőkészülék típusa: Amerikai típusú hűtő

Alacsony zajkibocsátású hűtőkészülék: Nem Kivitel: Szabadonálló

Nem Más típusú hűtőkészülék: IgenBorhűtő:

Általános termékinformációk:

Paraméter Érték Paraméter Érték

Méretek
(milliméter) 

Magasság 1808

Teljes űrtartalom (dm³ vagy l) 431Szélesség 713

Mélység 731

121 FEnergiahatékonysági mutató	(EEI) 
Levegőben terjedő akusztikus
zajkibocsátás (dB(A) 1 pW-ra) 40

Energiahatékonysági osztály

Levegőben terjedő akusztikus

zajkibocsátási osztály C

Éves energiafogyasztás (kWh/év) 344 Klímaosztály

kiterjesztett	
mérsékelt,
trópusi

szubtrópusi

Legkisebb környezeti hőmérséklet
(°C), ahol a készülék üzemeltethető 10

Legmagasabb környezeti 
hőmérséklet
(°C), ahol a készülék üzemeltethető

43

Téli üzemmód Nincs

Rekesz paraméterei:

Rekesz típusa

Rekesz paraméterei

Rekesz
űrtartalma

(dm³ / l) 

Ajánlott
hőmérséklet
az optimális

tároláshoz (°C)
Ezek a beállítások

nem lehetnek
ellentétesek

a IV. melléklet
3. táblázatában
meghatározott

tárolási feltételekkel 

Fagyasztó
kapacitás

(kg/24 óra)

Jégtelenítés
(automatikus=A,

manuális
jégtelenítés=M)

Kamra Nem - - - -

Bortároló Nem - - - -

Pince Nem - - - -
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Frissentartó Igen 294 0≤+4 - A

Hűtőrekesz Nem - - - -

0-csillagos és
jégkészítés Nem - - - -

1-csillagos Nem - - - -

2-csillagos Nem - - - -

3-csillagos Nem - - - -

4-csillagos Igen 137 -18 8 A

2-csillagos rész Nem - - - -

Változtatható
hőmérsékletű
rekesz 

- - - - -

A 4-csillagos rekesz esetén

Gyorsfagyasztás funkció Nem

Világítás paraméterei:

A fényforrás típusa LED

Energiahatékonysági osztály -

A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap

További információk:

Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. a)
pontjában foglalt információ megtalálható: www.philco.cz
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Műszaki információk
A Bizottság (EU) 2019/2016 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A gyártó neve, illetve márkanév: PHILCO

A gyártó címe: Černokostelecká 2111, 10000 Prága, Cseh Köztársaság

Modell / típusazonosító: PX 396 E
A hűtőkészülék típusa: -

Alacsony zajkibocsátású hűtőkészülék: Nem Kivitel: Szabadonálló

Nem Más típusú hűtőkészülék: IgenBorhűtő:

Általános termékinformációk:

Paraméter Érték Paraméter Érték

Méretek
(milliméter) 

Magasság 1808

Teljes űrtartalom (dm³ vagy l) 431Szélesség 713

Mélység 731

99,9 EEnergiahatékonysági mutató	(EEI) 
Levegőben terjedő akusztikus
zajkibocsátás (dB(A) 1 pW-ra) 40

Energiahatékonysági osztály*

Levegőben terjedő akusztikus

zajkibocsátási osztály C

Éves energiafogyasztás (kWh/év) 280 Klímaosztály

Legkisebb környezeti hőmérséklet
(°C), ahol a készülék üzemeltethető 10

Legmagasabb környezeti hőmérséklet
(°C), ahol a készülék üzemeltethető 43

Téli üzemmód Nincs

Rekesz paraméterei:

Rekesz típusa

Rekesz paraméterei

Rekesz
űrtartalma

(dm³ / l) 

Ajánlott
hőmérséklet
az optimális

tároláshoz (°C)
Ezek a beállítások

nem lehetnek
ellentétesek

a IV. melléklet
3. táblázatában
meghatározott

tárolási feltételekkel 

Fagyasztó
kapacitás

(kg/24 óra)

Jégtelenítés
(automatikus=A,

manuális
jégtelenítés=M)

Kamra Nem - - - -

Bortároló Nem - - - -

Pince Nem - - - -

Frissentartó Igen 294 4 - A

Hűtőrekesz Nem - - - -

kiterjesztett	
mérsékelt,
trópusi

szubtrópusi
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0-csillagos és
jégkészítés Nem - - - -

1-csillagos Nem - - - -

2-csillagos Nem - - - -

3-csillagos Nem - - - -

4-csillagos Igen 137 -18 8 A

2-csillagos rész Nem - - - -

Változtatható
hőmérsékletű
rekesz 

- - - - -

A 4-csillagos rekesz esetén

Gyorsfagyasztás funkció Nem

Világítás paraméterei:

A fényforrás típusa LED

Energiahatékonysági osztály -

A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap

További információk:

Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. a)

pontjában foglalt információ megtalálható: www.philco.cz

*	A (legjobb hatékonyság) - G (legalacsonyabb hatékonyság)
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK
A csomagolóanyagot nyilvános hulladéklerakóban, az előírásoknak megfelelően helyezze el.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK SELEJTEZÉSE
A terméken, annak tartozékán vagy csomagolásán található szimbólum azt jelöli, hogy ezt a
terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, ezt a terméket az elektromos és elektronikus
hulladékok újrahasznosításához a megfelelő gyűjtőhelyre vigye el. Alternatív megoldásként az
Európai Unió néhány államában vagy egyes más európai államokban visszaviheti a termékeket a
helyi kiskereskedőhöz, amikor azzal egyenértékű új terméket vásárol. Azáltal, hogy gondoskodik a
termék helyes ártalmatlanításáról, hozzájárul az értékes természeti erőforrások megóvásához, és
segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat,
amelyeket a hulladékok nem megfelelő kezelése eredményez. További részletekért érdeklődjön a
helyi hatóságoknál, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő központban. Az Ön országában érvényes
szabályozás szerint pénzbírságot szabhatnak ki, ha az ilyen típusú hulladékot nem a megfelelő
módon ártalmatlanítja.

Az Európai Unióban működő vállalkozások számára
Ha szükség van adott elektromos vagy elektronikus eszköz hulladékkezelésére, szerezze be a
vonatkozó információkat a forgalmazótól vagy a beszállítótól.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban
Ha szükség van a termék hulladékkezelésére, szerezze be a vonatkozó információkat a helyes
ártalmatlanítási módszerről az önkormányzattól vagy a forgalmazótól.

Ez a termék megfelel a vonatkozó összes főbb EU-s szabályozási követelménynek.

A szöveg, a kivitelezés és a műszaki specifikációk előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak - a változtatás

joga fenntartva.

A használati útmutató eredetileg cseh nyelven jelent meg.
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További információk

Az "ELŐÍRÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSHEZ" bekezdéshez (9.o.)

• A készülék belsejének szaga az első használat előtt zavaró lehet. Ez a jelenség nem utal hibára, illetve
eltűnik, amint a készülék hűteni kezd.

• Mielőtt a hűtőt a hálózati áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a háló zat feszültsége és 
a készülék feszültsége egyezik-e. Ha a két feszültségszint eltérő, vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.

• A készülék csak megfelelő feszültségű elektromos hálózathoz, és kifogástalan állapotú, védett 
áramkörhöz csatlakoztatható!

• A készüléket ne használja kültéren, illetve ne tegye ki esőnek, vagy bármilyen csapadéknak, párának.
• A hűtő elhelyezésekor szükséges legalább 50 cm távolság megtartása a hőforrásoktól, sütőtől, stb.
• Ha a hűtő egy másik hűtő, vagy egy fagyasztó mellé kerül, legalább 10 cm távolság szükséges az

elhelyezéshez.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hűtőre, illetve ne takarja le azt.
• A készülék felett legalább 15 cm szabad helyet kell biztosítani.
• Helyezze fel a hűtő háta mögé a két műanyag távtartót, mely megakadályozza, hogy a hőcserélő és a

fal túl közel kerüljön egymáshoz. 
• A készülék otthoni használatra készült, élelmiszerek hűtésére / fagyasztására. Nem alkalmas üzleti

felhasználásra, illetve élelmiszer helyett más termék hűtésére. A gyártó nem vállal felelősséget
a készülék nem megfelelő használatából eredő bármilyen kárért. 

A "KLÍMAOSZTÁLY" táblázathoz

Az SN, N, ST, illetve T környezeti hőmérséklet-tartomány jelöléséhez:

1. A bővített mérsékelt (SN) tartomány: 10 ° C - 32 ° C;
2. A mérsékelt (N) tartomány: 16 ° C - 32 ° C;
3. A szubtrópusi (ST) tartomány: 16 ° C - 38 ° C 
4. A trópusi (ST) tartomány: 16 ° C - 43 ° C.

Az "A KÜLÖNFÉLE ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA" fejezethez (21.o.) 

• Ne tároljon burgonyát, hagymát, illetve fokhagymát a hűtőtérben / fagyasztóban.
• Normál körülmények között a hűtőtér hőmérsékletét elég +4 °C-ra állítani.
• A hűtőtér hőmérséklet beállítása 0°C - 8°C között kell, hogy legyen. A 0°C alatt tárolt friss élelmiszerek 

megfagynak, esetleg rothadni kezdenek. 8°C felett azonban az élelmiszerekben baktériumok
szaporodhatnak el, ami a megromlásukhoz vezet.

• Ne helyezzen forró ételt a hűtőbe / fagyasztóba - várja meg, míg az étel szobahőmérsékletűre hűl. 
A forró ételek jelentősen megnövelik a hűtőtér / fagyasztó hőmérsékletét, így az ott tárolt élelmiszerek
megromolhatnak, tönkremehetnek.

• A húsféléket, halat, stb. a speciális, erre a célra ajánlott rekeszben tárolja - amennyiben az elérhető.
• A zöldségeket és gyümölcsöket tárolja az erre a célra ajánlott rekeszben - amennyiben az elérhető.
• Ne tárolja a húsféléket, valamint a gyümölcsöket, illetve a zöldségeket ugyanabban a rekeszben, 

így jobban elkerülhető a baktériumok elszaporodása.
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A "FELÉPÍTÉS ÉS FUNKCIÓK " fejezethez (13.o.) 

• A hűtő szabadonálló kivitelű, nem szabad beépíteni.
• Megjegyzések:

Hűtőtér - Az energiafelhasználás szerint leginkább hatékony használathoz a fiókokat alkalmazza
a hűtőtér aljában - illetve a polcokat a rajtuk tárolt élelmiszerek méretéhez állítva. Az ajtónyitás 
nem befolyásolja az energiatakarékosságot.
Fagyasztó - - A leghatékonyabb használathoz alkalmazza a fiókokat.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A készülék műszaki információi a belsejében található típustáblán és az energiacímkén találhatók.
A mellékelt energiacímkén található QR-kód egy linket tartalmaz a készülék EU Eprel adatbázisában
történő regisztrálásához.

Kérjük, hogy az energiacímkét, a használati útmutatót, és a készülékhez kapott többi
dokumentumot is őrizze meg a későbbiekben.

TESZTELÉSI ADATOK

A leszállított készülék mindenben megfelel az EcoDesign és az EN62552 szabványoknak. A készülék
megfelelő működéséhez, a megfelelő levegőkeringés biztosításához szükséges legkisebb távolság a
faltól és más berendezésektől a használati útmutatóban megtalálhatók. További kérdés esetén kérjük,
vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon!

A modell neve és sorozatszáma megtalálható a típustáblán (a típustábla helye bejelentés nélkül 
változhat).

Az egyes speciális, eredeti alkatrészek legalább 7-10 évig elérhetők - az alkatrész típusától és a modell
utolsó piacra kerülési dátumától függően.

Mielőtt a hivatalos szakszervizt felkeresné, kérjük, jegyezze fel a készülék típusszámát (modellszámát),
sorozatszámát, illetve a hiba pontos leírását.
A készülékhez kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez keresse fel a https://www.philco.hu/letoltesek
oldalt.
Hiba esetén, illetve további szervizeléssel kapcsolatos információkhoz kérjük, keresse a forgalmazó
weboldalát:
https://www.philco.hu/kapcsolat
A használati útmutató tartalma bejelentés nélkül változhat!






