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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 működte-
téshez szükséges információkkal. A nem a használati útmutató-
ban 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 betehetnek élelmiszereket.

● 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 jégkészítő funkcióval rendel-
kezik, de nincs vízcsatlakoztatás hozzá, csak ivóvizet használ-
jon 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 terüle-
tekre szánták, mint például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személy-

zeti konyhák számára;
- hétvégi házak, valamint hotelek, motelek, szállások és egyéb
  lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára;
- vendéglátás és más hasonló, nem kiskereskedelmi   
  használatra.

Egyes modellek jégkockakészítő kiegészítővel is rendelkeznek. 
Az integrált jégkockakészítővel ellátott hűtőszekrények telepí-
tését csak a gyártó, illetve a szakszerviz végezheti.

● Egyes modellek jégkockakészítővel és vízcsatlakozással 
rendelkeznek.
FIGYELEM! A vízcsatlakozással ellátott hűtőszekrényeket csak 
ivóvízellátó 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
megfelelő 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) GYÚLÉKONY!

● FIGYELMEZTETÉS — A hűtőszekrényekben található hűtő-
hűtőközeg, illetve a szigetelésben található gázok ártalmat-
lanítását - a hűtőszekrény hulladékként történő eltávolítása-
kor - azok szemkárosító, illetve gyúlékony mivoltuk miatt csak
szakszerű módszerekkel szabad végezni, megfelelő képzett-
séggel! Mindig ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszer ne sérül-
hessen 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-
tartalmaz. A balesetveszély elkerülése érdekében ne 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
mögé.

ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
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.



Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revision 10/2020

HU - 7

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 ese-
tén 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 használati
útmutatóban leírt tárolási előírásoknak megfelelően. A készü-
lék 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 alátámasztás-
ként, 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 károkozá-
sának 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 áramforrás
hoz. A lehető leghamarabb jelezze a helyzetet a vásárlás he-
lyén. 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 levegő-
keringés biztosításához kövesse a telepítés előírásait.

●Mindenképpen kerülni kell, hogy a készülék hátoldala hozzá-
érjen 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 csat-
lakozója 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

A hőmérséklet beállítása
Ha a világítás és a termosztát a készülék 

tetején található
Ha a világítás és a termosztát a készülék 

oldalán található

Hőmérséklet beállítása Hőmérséklet beállítása

A fagyasztó termosztátja automatikusan beállítja és tartja a tárolóegység belső hőmérsékletét. Ha a termosz-
tát beállítótárcsáját az 1-től az 5. beosztás irányába forgatjuk, hidegebb belső hőmérsékletet érhetünk el.

Fontos információ:
Ne állítsa a tárcsát az 1. pozíció alá, mert ezzel leállítja a készülék hűtését.

1 – 2:
3 – 4:
5:

Az ételek rövid ideig tartó tárolásához állítsa a tárcsát a minimum és a közepes beállítás közé.
Az ételek hosszabb ideig tartó tárolásához a fagyasztóban állítsa a tárcsát közepes beállításra.
Friss élelmiszerek fagyasztásához. A készülék ekkor hosszabb ideig használja a kompresszort a 
megfelelő hűtés eléréséhez. Miután a megfelelő állapotot elértük, állítsa vissza a tárcsát az előző 
beállításra.

Figyelmeztetések a hőmérséklet beállításához
•	 A hatékonyság miatt nem ajánlott a hűtőt	10 °C környezeti hőmérséklet alatt üzemeltetni.

•	 A hőmérséklet beállítása az ajtónyitás sűrűségétől és a hűtőben tárolt élelmiszerek mennyiségétől
 is függ.

•	 A hűtőt a beüzemelés után - a környezeti hőérséklettől függően - 24 órán keresztül üzemeltesse úgy, hogy
közben lehetőség szerint nem, vagy csak ritkán nyitja ki annak ajtaját - illetve ne helyezzen be túl sok 
élelmiszert ez idő alatt.

•	 A hűtő kompresszora az üzembe helyezéstől - például a tápkábel hálózathoz történő csatlakoztatásától,
vagy egy áramszünet utáni újraindítástól - számítva (a kompresszor védelme miatt) csak öt perc után indul. 

•	 A hűtőgép a műszaki információs címkén látható klímaosztály besorolásnak megfelelő környezeti hő-
mérséklet mellett üzemeltethető. Nem ajánlott a hűtő üzemeltetése a jelzett környezeti hőmérsékleti 
tartományon kívül a hűtés hatékonysága miatt.

•	 A készülék a 16	° C–38	° C közötti környezeti hőmérséklet-tartományban történő üzemeltetéshez lett 
tervezve.
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Klímaosztály Környezeti hőmérséklet (°C)

T 16	-	43	°C

ST 16	-	38	°C

N 16	-	32	°C

SN 10	-	32	°C

Kiegészítők 
Jégkockatartó
•	 A jégkockatartót töltse fel ivóvízzel és helyezze a fagyasztórészbe.
•	 Ha a víz teljesen megfagyott, a jégkockák a tartó elcsavarásával - az alábbi ábra szerint - emelhetők ki.

Műanyag jégkaparó
Egy idő után jég képződhet a fagyasztó részben, melyet rendszeresen el kell 
távolítani. Szükség esetén használja a kiegészítőként kapott kaparóeszközt a jég 
eltávolításához. Ne használjon éles fém tárgyakat ehhez a művelethez! A fém tárgyak 
megsérthetik a hűtőkört és akár helyrehozhatatlan károkat okozhatnak a 
készülékben!

Italtartó (egyes modellek esetén)
Az italos palackok elcsúszását, illetve leesését elkerülendő, használja az italtartó 
rekeszt. Ennek használatával ugyancsak elkerülhető a palackok által keltett hang a 
hűtőajtó kinyitásakor, illetve becsukásakor.

Minden itt szereplő kiegészítő használati módja és megjelenése eltérhet a megfelelő modelltől függően.
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3. ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

Hűtőtér
A hűtőteret használja a friss élelmiszerek tárolásához (az élelmiszertől függően általában pár napra).

•	 Ne helyezzen be úgy élelmiszert, hogy az közvetlenül a hűtőtér hátsó falával érintkezzen.
Hagyjon némi teret az élelmiszerek mellett, így biztosítva légmozgást körülöttük.

•	 Ne helyezzen melegen ételt, illetve párolgó folyadékot a hűtőtérbe.
•	 Az élelmiszereket lehetőség szerint mindig tartsa zárható csomagolásban a hűtőtérben.
•	 A párásodás és a túlzott jegesedés elkerüléséhez ne helyezzen folyadékokat a hűtőbe zárt csomagolás 

nélkül.
•	 Mindenféle csomagolt hús, illetve hústermék tárolásához ajánlott a zöldségtároló rekesz feletti üvegpolc

használata a hidegebb levegő miatt.
•	 A frissentartó rekeszbe csomagolás nélkül is helyezhet zöldségeket és gyümölcsöket.
•	 A lehűtött levegő hatékony felhasználása érdekében próbálja minél ritkábban nyitni a hűtőajtót, illetve 

ne hagyja nyitva túl hosszú ideig.

Az alábbiakban a különféle élelmiszerekre vonatkozó tárolási információk láthatók a hűtőtérre vonatkozóan.

Élelmiszer Tárolási idő legfeljebb Hol tároljuk a hűtőtérben?

Zöldségek és gyümölcsök 1 hét Zöldségtároló rekesz

Húsfélék és halak 2-3 nap
Fóliába, zacskóba, vagy 

hústároló dobozva gondosan 
becsomagolva a polcokon

Friss sajtok 3-4 nap Speciális rekeszben, az ajtón

Vaj, margarin 1 hét Speciális rekeszben, az ajtón

Üveges tej, tejfélék és 
joghurt

A megadott 
minőségmegőrzési dátumig Speciális rekeszben, az ajtón

Tojás 1 hónap A tojástartó rekeszben

Főtt ételek Bármelyik polcon

Megjegyzés:
Burgonyát, hagymát és fokhagymát ne tároljon a hűtőszekrényben.
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Fagyasztótér
A hűtőgép fagyasztótere friss élelmiszerek fagyasztására, illetve fagyasztott élelmiszerek tárolására 
használható (a megadott minőségmegőrzési ideig) - valamint jégkockák készítésére.

•	 Amikor friss élelmiszert fagyaszt, csomagolja be és zárja le azt teljesen; a csomagolás legyen 
légmentesen záró és ne engedje el az élelmiszer levét. Ideális megoldás a fagyasztó zacskó, a speciális 
fagyasztó csomagolás, alufólia (vastagabb, esetleg duplán csomagolva), polietilén zacskók, valamint 
műanyag dobozok használata.

•	 A fagyasztótér teljes kapacitásának kihasználásához használja a felső és középső rész polcait, az alsó
részen pedig mindig a kosarat használja.

•	 A fagyasztótérbe 24 órán belül behelyezhető friss élelmiszerek mennyisége a típustáblán látható
(lásd "Freezing Capacity").

•	 Az optimális teljesítmény, illetve a maximális fagyasztási kapacitás elérése érdekében	állítsa a hűtőgép
termosztátját a	4–5 beállításra 24 órával azelőtt, hogy friss élelmiszert helyezne a fagyasztóba.

•	 Miután friss élelmiszereket helyezett a fagyasztóba, hagyja a beállítást továbbra is a	4–5	pozícióban
24 órán keresztül. Ezután a beállítás igény szerint megváltoztatható.

•	 Kerülje a frissen fagyasztásra kerülő élelmiszer és már fagyott élelmiszerek érintkezését.
•	 Mindig tüntesse fel a fagyasztás dátumát és a csomagolás tartalmát a csomagoláson, illetve ne lépje túl 

az adott élelmiszerhez tartozó tárolási (minőségmegőrzési) időt.
•	 Áramkimaradás, vagy meghibásodás esetén a fagyasztó az alacsony hőmérsékletet egy ideig tudja bizto-

sítani az élelmiszerek megfelelő tárolásához. Azonban ekkor kerülje a fagyasztórész ajtajának kinyitását, 
így biztosítva, hogy a fagyasztórész a lehető leghosszabb ideig tartsa a megfelelő hőmérsékletet. 

•	 Ne helyezzen meleg ételt a fagyasztó részbe!
•	 Amikor fagyasztott élelmiszert vásárol és szeretné a fagyasztórészben tárolni, ellenőrizze, hogy a csoma-

golás nem sérült-e.

•	 A fagyasztott élelmiszerek  tárolási ideje és az ajánlott tárolási hőmérséklet az élelmiszerek csomagolá-
sán található meg. A tároláshoz és a felhasználáshoz kövesse a gyártó utasításait. Ha nem található 
információ, az élelmiszert ne tárolja három hónapnál hosszabb ideig.

•	 A megvásárolt fagyasztott élelmiszereket a lehető leghamarabb helyezze a fagyasztóba.
•	 Ha egy élelmiszer egyszer már kiolvadt, nem szabad visszafagyasztani;	a lehető leghamarabb meg kell

főzni/sütni fogyasztáshoz, vagy egy egyszeri visszafagyasztáshoz.
•	 Megjegyzés: ha közvetlenül azután újra ki szeretné nyitni a hűtőajtót, hogy becsukta, az ajtó nem fog

könnyedén nyílni. Ez normális jelenség - miután a nyomás újra kiegyenlítődik, az ajtó újra könnyen
nyitható.

Fontos!
•	 Ha egy fagyasztott élelmiszer kiolvad, el kell készíteni ételként főzéssel/sütéssel, úgy, mint a friss élelmi-

szereket. Ha nem főzzük/sütjük meg az így kiolvadt élelmiszereket, SOHA nem szabad újrafagyasztani!
•	 A készételekben található fűszerek	(pl. ánizs, torma, ecet, valamint a fűszerkeverékek, gyömbér, hagyma,

fokhagyma, mustár, kakukkfű, majoránna, feketebors, stb.) ízhatása változik és sokkal erőteljesebb lehet 
hosszabb ideig tartó tárolás során. Emiatt a fagyasztani kívánt ételeket kevésbé kell megfűszerezni, 
vagy a kívánt fűszerezést a kiolvasztás után kell elvégezni.

•	 Az ételek maximális tárolási ideje a felhasznált zsiradéktól is függ.	A megfelelő zsiradék lehet margarin,
olivaolaj, illetve vaj - a nem megfelelő zsiradékok között találjuk a mogyoróolajat, vagy a disznózsírt.

•	 A folyékony élelmiszereket zárható műanyag edényben tároljuk, más élelmiszert pedig műanyag fóliá-
ban, illetve zacskóban.

Az alábbiakban a különféle élelmiszerekre vonatkozó tárolási információk láthatók a fagyasztótérre 
vonatkozóan.
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Húsfélék és halak Előkészítés Maximális tárolási idő 
(hónap)

Steak Fóliába csomagolás 6–8

Bárány Fóliába csomagolás 6–8

Borjú pecsenyehús Fóliába csomagolás 6–8

Borjú húskockák Kisebb darabokra vágás 6–8

Bárány húskockák Darabokban 4–8

Darált hús Csomagolva, fűszerezés nélkül 1–3

Belsőségek Darabokban 1–3

Kolbász / szalámi
Csomagolást igényel, annak 

ellenére, hogy van héja

Csirke / pulyka Fóliába csomagolás 4–6

Kacsa / liba Fóliába csomagolás 4–6

Szarvas, nyúl, vaddisznó 2,5 kg-os porciókban, filézve 6–8

Édesvízi halak (pl. lazac, ponty, 
harcsa)

Belektől és a pikkelyektől meg-
tisztítani, megmosni és megszárí-
tani / esetleg fejét-farkát levágni.

2

Sovány húsú halak (pl. tőkehal) 4

Zsíros halak (pl. tonhal, 
makréla, szardella)

2–4

Kagyló és rákfélék Tisztítva, zacskózva 4–6

Kaviár
Saját csomagolásában, illetve alu-
mínium, vagy műanyag tárolóban 2–3

Csiga
Sós vízben, alumínium, vagy 

műanyag tárolóban 3

Megjegyzés:
A fagyasztott húsféléket kiolvasztás után ugyanúgy meg kell főzni/sütni, mint a friss húsokat. Ha kiolvasztás 
után nem főzzük/sütjük meg a húst, sohasem szabad újrafagyasztani azt!
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Zöldségek, gyümölcsök Előkészítés Maximális tárolási idő 
(hónap)

Zöldbabfélék
Mosás, kisebb darabokra vágás, 

forrásban lévő vízbe áztatás 10–13

Bab Tisztítás, mosás, forrázás 12

Káposzta Tisztítás, forrázás 6–8

Répa
Tisztítás, darabolás, forrásban 

lévő vízbe áztatás 12

Paprika
Félbevágás, szár és magok 

eltávolítása, forrázás 8–10

Spenót Mosás, forrázás 6–9

Karfiol
Kisebb darabokra szedés, esetleg 

áztatás egy kis citromlével felöntött 
vízbe

10–12

Padlizsán Mosás, 2 cm vastag darabokra vágás 10–12

Kukorica Tisztítás és csomagolás a csutkán 
hagyva, vagy morzsolva 12

Alma, körte Hámozás, csumázás, szeletelés 8–10

Sárga és őszibarack Kettévágás és a mag eltávolítása 4–6

Eper és szederfélék Mosás, tisztítás 8–12

Aszalt gyümölcsök 10% cukor hozzáadása a tárolóban 12

Szilva, cseresznye, ribizli Mosás, tisztítás (szárak eltávolítása) 8–12

Tejtermékek Előkészítés Maximális tárolási idő 
(hónap) Tárolási előírások

UHT tej Saját csomagolásában 2–3
Sima tej - saját 

csomagolásában

Sajt - fehér sajtok 
kivételével

Darabolás 6–8

Saját csomagolásban 
hagyható rövid ideig tartó 
tárolás esetén. Hosszabb 
tárolási idő esetén fóliába 

kell csomagolni.

Vaj, margarin Saját csomagolásában 6
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Maximális tárolási idő 
(hónap)

Kiolvasztási idő szoba-
hőmérsékleten (óra)

Kiolvasztási idő 
sütőben (perc)

Kenyér 4–6 2–3 4–5	(220–225	°C)

Keksz 3–6 1–1,5 5–8	(190–200	°C)

Sütemény 1–3 2–3 5–10	(200–225	°C)

Pite 1–1,5 3–4 5–8	(190–200	°C)

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

Pizza 2–3 2–4 15–20	(200	°C)
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4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

•	 A készülék tisztítása előtt húzza ki annak csatlakozóját a hálózati 
áramforrásból.

•	 Ne használjon folyó vizet a hűtő tisztításához.

•	 Vigyázzon, hogy ne kerüljön víz a világítás alkatrészeibe és más 
elektromos alkatrészeihez közel.

•	 A hűtő tisztítását rendszeresen végezze, szódabikarbóna és 
kézmeleg víz elegyével.

•	 A hűtő belső tároló kiegészítőit, polcait mossa el egyesével, 
szappanos vízzel. Ne tisztítsa ezeket az alkatrészeket 
mosogatógépben!

•	 Ne használjon súrolószert, mosószert, illetve szappant a belső tér
tisztításához.	Mosás után öblítse le a felületeket tiszta vízzel és 
gondosan szárítsa meg. Miután befejezte a tisztítást, csatlakoztassa 
újra - száraz kézzel - a tápkábelt a hálózati áramforráshoz.

•	 Tisztítsa a hőcserélőt kefével (kefefejjel ellátott porszívóval) 
legalább évente kétszer.	Ezzel energiát takarít meg és növeli a 
hatékonyságot is.

FONTOS! A készülék tisztítása előtt húzza ki annak csatlakozóját a hálózati áramforrásból!
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Jégtelenítés / leolvasztás
A hűtőtér jégtelenítése

•	 A jegesedés megakadályozása működés közben, automatikusan történik a hűtőtérben;	a hátfalon 
lecsapódó vízpára összegyűlik egy tálca segítségével, majd kifolyik.

•	 A tálcát és a vízelvezető nyílást rendszeresen tisztítsa a leeresztő zár felhúzásával (az ábra szerint).
Így biztosítható, hogy a víz ne folyjon vissza a hűtőtérbe, ahelyett, hogy kifolyna.

•	 A leeresztőnyílás tisztítható fél pohár víz beleöntésével is.

A fagyasztórész jégtelenítése
•	 A fagyasztótér polcain, illetve falain képződő jeget rendszeres időközönként el kell távolítani.
•	 Ne használjon éles fém tárgyakat ehhez a művelethez! A fém tárgyak megsérthetik a hűtőkört és akár

 helyrehozhatatlan károkat okozhatnak a készülékben! Használja inkább a mellékelt műanyag jégkaparót!
•	 Amikor már 5 mm-nél vastagabb jég képződik a polcokon, a jégtelenítést el kell végezni.
•	 Mielőtt nekiállna a jégtelenítés műveletének, helyezze

a fagyasztott élelmiszereket hűvös helyre, a hőmér-
séklet minél hosszabb megőrzése érdekében.

•	 A jégtelenítés idejének lerövidítéséhez helyezzen me-
leg vizet egy, vagy több edényben a fagyasztóba.

•	 Szárítsa ki a fagyasztótér felületeit egy szivaccsal, vagy
egy tiszta konyharuhával.

•	 Ha a jégtelenítést elvégezte, helyezze vissza az élelmi-
szereket a fagyasztóba és lehetőség szerint viszonylag 
rövid időn belül használja, illetve fogyassza el azokat.

Az izzó cseréje
A világítás izzójának cseréje a hűtőtérben:

1. Húzza ki a hűtő csatlakozóját a hálózati áramforrásból.
2. Nyomja meg a világítás fedelének két oldalán található rögzítőelemet és vegye le a fedelet.
3. Cserélje ki az izzót egy új, megfelelő típusú izzóra, melynek teljesítménye nem lehet több 15W-nál.
4. Helyezze vissza a fedelet, és várjon 5 percet, majd csatlakoztassa újra a hűtőt a hálózati áramforráshoz.
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Ha a világítás és a termosztát 
a hűtőtér felső részén 

található

Ha a világítás és a termosztát 
a hűtőtér oldalán található

A LED világítás cseréje
Amennyiben a hűtő LED világítással rendelkezik, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazó ügyfélszolgálatával, 
vagy szakszervizzel, mert a LED világítótest cseréjét csak szakképzett személy végezheti.
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5: SZÁLLÍTÁS, TELEPÍTÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS, 
ÁTTELEPÍTÉS

Szállítás és a telepítés helyének megváltoztatása 
•	 Az eredeti csomagolás és a polisztirén védőanyagok igény esetén megőrizhetők.
•	 Szállítás közben a készüléket egy széles pánttal, vagy egy erős kötéllel rögzíteni

kell. A külső csomagoláson látható szállítási instrukciókat be kell tartani!
•	 Szállítás / átszállítás előtt minden mozgatható kiegészítőt (pl. polcokat, tároló-

kat, stb.) ki kell venni, vagy rögzíteni kell szalagokkal - a belső tér sérüléseinek 
elkerülése érdekében.

•	 A hűtőgépet lehetőség szerint állítva kell szállítani.

Az ajtó nyitási irányának megváltoztatása
•	 Ha a hűtő ajtónyitó fogantyúi a hűtőajtó frontfelületén rögzítettek, nincs lehetőség az ajtó nyitási 

irányának megváltoztatására.
•	 A különálló ajtónyitó fogantyúkkal nem rendelkező modellek esetén a nyitási irány megváltoztatható.
•	 Ha az ajtó nyitási irányt - az erre lehetőséget kínáló modell esetén - szeretné megváltoztatni, vegye 

fel a kapcsolatot hivatalos szakszervizzel.
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6: ESETLEGES PROBLÉMÁK / HIBAELHÁRÍTÁS
Több, esetleges probléma egyszerűen megoldásra kerülhet az alábbi felsorolásban említett 
megoldási lehetőségek kipróbálásával.
A készülék nem működik
Feltételezhető ok:
•	 A készülék nincs csatlakoztatva hálózathoz.
•	 Az áramkörhöz tartozó kismegszakító kioldott, illetve a lakás áramellátása ki van kapcsolva.
•	 A fali csatlakozó meghibásodott. Ennek ellenőrzéséhez próbálja másik hálózati csatlakozóhoz 

csatlakoztatni a hűtőt.

A hűtő gyenge teljesítményt produkál 
Feltételezhető ok:
•	 A hűtőt túlterhelte hűteni való élelmiszerekkel.
•	 A hőmérséklet beállítása a termosztáton "1"	(ebben az esetben állítsa feljebb a termosztátot).
•	 Az ajtók nem megfelelően záródnak.
•	 A hőcserélő poros.
•	 Nincs elég hely a hűtő hátoldala, illetve oldalfalai mellett.

A hűtőszekrény hangos
(normál hangok esetén)
Feltételezhető ok:
•	 A motor normál hangja: a hang a működő kompresszort jelzi, nem utal hibára.
•	 A kompresszor zajosabb lehet egy rövid ideig, miután elindult.

(folyadékáramlásra emlékeztető hangok esetén)
•	 Ez a hang a hűtőközeg áramlása miatt hallható a rendszerből.
•	 Ha bármilyen más hangot hall a hűtőszekrényből, ellenőrizze az alábbiakat:

-  A készülék megfelelően, vízszintesen áll-e
-  Semmi sem ér a készülék hátoldalához
-  Nincs semmi a hűtő tetején, ami vibrálhat

A hűtőtér aljában víz található
Feltételezhető ok:
A hűtőtér hátsó részén található kifolyó eldugult - használja a leeresztőzárat a kifolyó tisztításához.

Fontos tudnivalók:

•	 Áramkimaradás, vagy a hűtő áramtalanítása és újra csatlakoztatása után a kompresszort védő hőkioldó
nem engedi a kompresszor újraindulását - mert a rendszerben áramló hűtőközeg nyomása nem
kiegyenlített. 4-5 perccel később a hűtő újra működni kezd - mindez a normál működés jele.

•	 Amennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket - például nyaralás közben - kérjük, húzza
ki a csatlakozót a hálózati áramforrásból. Tisztítsa ki a hűtőt a használati útmutató 4. fejezetének 
megfelelően és hagyja nyitva a hűtőajtót a párásodás és a szagképződés megelőzése érdekében.

•	 Amennyiben nem talál megoldást, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazó, illetve a viszonteladó
(vagy a szerviz) ügyfélszolgálatával.

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



Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revision 10/2020

HU - 22

TIPPEK AZ ENERGIATAKARÉKOS HASZNÁLATHOZ
1. A készüléket érdemes a helyiség leghűvösebb, jól szellőző részén elhelyezni, távol a hőt termelő

 berendezésektől, illetve a közvetlen napfénytől.
2. A nagyon meleg élelmiszereket hűtse le először szobahőmérsékletűre, majd csak ezután helyezze be

a hűtőbe azokat.
3. Fagyott élelmiszer kiolvasztását végezheti a hűtőtérben. A fagyott élelmiszer alacsony hőmérséklete

segít a hűtőtér hűtésében, miközben az élelmiszer olvad - ezzel energiát takarít meg.
Ha a fagyott élelmiszert nem ilyen módon olvasztja ki, a hűtést segítő energia elvész.

4.	 Az italokat és más folyadékokat takarja, vagy zárja le, mielőtt a hűtőbe helyezné, mert a pára a hűtő-
térben megnövekedhet - amivel a működési idő hosszabbodhat meg. A folyadékok letakarása segít
a zamat és az íz megőrzésében is.

5.	 Próbálja elkerülni a hűtőajtó túl hosszú ideig történő nyitvatartását, mivel ekkor meleg levegő kerül
a hűtőtérbe és a kompresszor gyakori elindulásával lehet a levegőt újra lehűteni.

6. A különféle hőmérsékletű rekeszeket tartsa zárva.
7. Az ajtótömítésnek tisztának és rugalmasnak kell lennie. Az elöregedett tömítést cseréltesse a szervizzel!
8. A készülék energiafogyasztása fiókok nélkül, teljesen telepakolt fagyasztórésszel került mérésre. 

9. Az energiatakarékosság érdekében ne pakolja meg a fagyasztót a szintjelző vonalán túl, az ajtóhoz 
közel. A szintjelző a hivatalos energiafogyasztás mérésnél is figyelembe lett véve.

          Szintjelző címke
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7: A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS REKESZEI

0

qs

B

1

7

6
5

4

3

2

A

9
8

(ha a termosztát a hűtőtér 
tetején található)

Termosztát

Világítás fedele

Az ábra csak általános információt kínál a készülék részeiről. Az egyes alkatrészek, kiegészítők megjelenés-
ben, illetve darabszámában eltérhetnek az ábrán látható készüléktől - az egyes modellektől függően.

A Hűtőtér
B Fagyasztó

1 Termosztát (ha a termosztát 
a hűtőtér oldalán található)

2   A hűtőtér polcai
3 A frissentartó rekesz teteje
4 Frissentartó rekesz
5 A fagyasztó fiókjai
6 A fagyasztó üvegpolcai*

7 Italtartó rekesz
8   Állítható elhelyezkedésű ajtórekesz*  
9   Ajtórekesz
0   Tojástartó
   Jégkockatartó
   Jégkaparó*

* Egyes modellek esetén
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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 3 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 3 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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8: 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: PCS 2682 E
A hűtőkészülék típusa: -

Alacsony zajkibocsátású hűtőkészülék: Nem Kivitel: Szabadonálló

Nem Más típusú hűtőkészülék: NemBorhűtő:

Általános termékinformációk:

Paraméter Érték Paraméter Érték

Méretek
(miliméter) 

Magasság 1830

Teljes űrtartalom (dm³ vagy l) 268Szélesség 540

Mélység 610

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

Energiahatékonysági osztály*

Levegőben terjedő akusztikus

zajkibocsátási osztály C

Éves energiafogyasztás (kWh/a) 221 Klímaosztály  SN-ST ,

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

Legmagasabb környezeti hőmérséklet
(°C), ahol a készülék üzemeltethető 38

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 184 - - M

Hűtőrekesz Nem - - - -
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0-csillagos és
jégkészítés Nem - - - -

1-csillagos Nem - - - -

2-csillagos Nem - - - -

3-csillagos Nem - - - -

4-csillagos Igen 84 - 4 M

2-csillagos rész Nem - - - -

Változtatható
hőmérsékletű
rekesz 

- - - - -

A 4-csillagos rekesz esetén

Gyorsfagyasztás funkció Nem

Világítás paraméterei:

A fényforrás típusa -

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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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: PCS 2681 F
A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású hűtőkészülék: Nem Kivitel: Szabadonálló

Nem Más típusú hűtőkészülék: NemBorhűtő:

Általános termékinformációk:

Paraméter Érték Paraméter Érték

Méretek
(milliméter) 

Magasság 1830

Teljes űrtartalom (dm³ vagy l) 268Szélesség 540

Mélység 610

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

Energiahatékonysági osztály*

Levegőben terjedő akusztikus

zajkibocsátási osztály C

Éves energiafogyasztás (kWh/a) 277 Klímaosztály  SN-ST 

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

Legmagasabb környezeti hőmérséklet
(°C), ahol a készülék üzemeltethető 38

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 184 - - M

Hűtőrekesz Nem - - - -
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0-csillagos és
jégkészítés Nem - - - -

1-csillagos Nem - - - -

2-csillagos Nem - - - -

3-csillagos Nem - - - -

4-csillagos Igen 84 - 4 M

2-csillagos rész Nem - - - -

Változtatható
hőmérsékletű
rekesz 

- - - - -

A 4-csillagos rekesz esetén

Gyorsfagyasztás funkció Nem

Világítás paraméterei:

A fényforrás típusa -

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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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: PCS 2531 F
A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású hűtőkészülék: Nem Kivitel: Szabadonálló

Nem Más típusú hűtőkészülék: NemBorhűtő:

Általános termékinformációk:

Paraméter Érték Paraméter Érték

Méretek
(milliméter) 

Magasság 1800

Teljes űrtartalom (dm³ vagy l) 256Szélesség 540

Mélység 595

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

40

Energiahatékonysági osztály*

Levegőben terjedő akusztikus

zajkibocsátási osztály C

Éves energiafogyasztás (kWh/a) 275 Klímaosztály ST-N 

Legkisebb környezeti hőmérséklet
(°C), ahol a készülék üzemeltethető 16

Legmagasabb környezeti hőmérséklet
(°C), ahol a készülék üzemeltethető 38

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 142 - - M

Hűtőrekesz Nem - - - -
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0-csillagos és
jégkészítés Nem - - - -

1-csillagos Nem - - - -

2-csillagos Nem - - - -

3-csillagos Nem - - - -

4-csillagos Igen 114 - 4 M

2-csillagos rész Nem - - - -

Változtatható
hőmérsékletű
rekesz 

- - - - -

A 4-csillagos rekesz esetén

Gyorsfagyasztás funkció Igen

Világítás paraméterei:

A fényforrás típusa -

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)



Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revision 10/2020

HU - 32

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: PCS 2862 EX
A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású hűtőkészülék: Nem Kivitel: Szabadonálló

Nem Más típusú hűtőkészülék: NemBorhűtő:

Általános termékinformációk:

Paraméter Érték Paraméter Érték

Méretek 
(milliméter)

Magasság 1800

Teljes űrtartalom (dm³ vagy l) 288Szélesség 540

Mélység 595

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

Energiahatékonysági osztály*

Levegőben terjedő akusztikus

zajkibocsátási osztály C

Éves energiafogyasztás (kWh/a) 224 Klímaosztály ST/SN

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

(°C), ahol a készülék üzemeltethető 38

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 204 4 - M

Hűtőrekesz Nem - - - -
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0-csillagos és
jégkészítés Nem - - - -

1-csillagos Nem - - - -

2-csillagos Nem - - - -

3-csillagos Nem - - - -

4-csillagos Igen 84 -18 4 M

2-csillagos rész Nem - - - -

Változtatható
hőmérsékletű
rekesz 

- - - - -

Nem

4 csillagos rekesz esetén 

Gyorsfagyasztás funkció 

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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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: PCS 2861 F
A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású hűtőkészülék: Nem Kivitel: Szabadonálló

Nem Más típusú hűtőkészülék: NemBorhűtő:

Általános termékinformációk:

Paraméter Érték Paraméter Érték

Méretek
(milliméter) 

Magasság 1800

Teljes űrtartalom (dm³ vagy l) 288Szélesség 54

Mélység 59,5

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

Energiahatékonysági osztály*

Levegőben terjedő akusztikus

zajkibocsátási osztály C

Éves energiafogyasztás (kWh/a) 280 Klímaosztály ST/N 

Legkisebb környezeti hőmérséklet
(°C), ahol a készülék üzemeltethető 16

Legmagasabb környezeti hőmérséklet
(°C), ahol a készülék üzemeltethető 32

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 204 4 - M

Hűtőrekesz Nem - - - -
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0-csillagos és
jégkészítés Nem - - - -

1-csillagos Nem - - - -

2-csillagos Nem - - - -

3-csillagos Nem - - - -

4-csillagos Igen 84 -18 4 M

2-csillagos rész Nem - - - -

Változtatható
hőmérsékletű
rekesz 

- - - - -

Nem

4 csillagos rekesz esetén 

Gyorsfagyasztás funkció 

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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További információk

Az "ELŐÍRÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSHEZ" bekezdéshez  (12.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 (9.o.)

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 "ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA" fejezethez (12.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 "KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS REKESZEI" fejezethez (23.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!
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További információk a készülék használatára vonatkozóan

A Less Frost technológiáról
A párologtatást elvégző konstrukciónak köszönhetően a Less Frost technológia többféle hűtési funkciót, 
kevesebb kézi jégtelenítést és sokoldalú hűtőtér kiképzést biztosít.

A fagyasztórész termosztátja automatikusan szabályozza a hőmérsékletét. A szabályzó segítségével 
alacsonyabb hőmérsékletet érhetünk el (1 - 5 fokozat).
Fontos: ne használja az 1. fokozatot a készülék hűtésének leállítására (a készülék kikapcsolására).
1-2. fokozat: a fagyasztóban rövid ideig tárolni kívánt élelmiszerek hűtésére alkalmas beállítás
3-4. fokozat: a fagyasztóban hosszabb ideig tárolni kívánt élelmiszerek hűtésére alkalmas beállítás
5. fokozat: friss élelmiszerek fagyasztására alkalmas beállítás. A készülék ennél a beállításnál gyakrabban 
kapcsol be, így, ha a megfelelő fagyási állapotot elértük, érdemes a hőmérsékletet tárolási fokozatra 
állítani.
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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 üzleti 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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