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Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si koupil výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si 
všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
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ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Z DŮVODU VAŠÍ BEZPEČNOSTI A SPRÁVNÉHO POUŽITÍ, 
JEŠTĚ PŘED INSTALACÍ A PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE, SI 
POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU, VČETNĚ TĚCHTO TIPŮ A 
VAROVÁNÍ. ABYSTE ZABRÁNILI NEŽÁDOUCÍM CHYBÁM A 
NEHODÁM, JE DŮLEŽITÉ ZAJISTIT, ABY SE VŠECHNY OSOBY 
POUŽÍVAJÍCÍ TENTO SPOTŘEBIČ DŮKLADNĚ SEZNÁMILY S JEHO 
OBSLUHOU A BEZPEČNOSTNÍMI FUNKCEMI.
USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY A V PŘÍPADĚ PŘEDÁNÍ 
SPOTŘEBIČE SE UJISTĚTE, ZDA ZŮSTAL TENTO NÁVOD VE 
SPOTŘEBIČI TAK, ABY BYL POUŽÍVÁN V PRŮBĚHU CELÉ 
ŽIVOTNOSTI A SPRÁVNĚ INFORMOVAL O SPRÁVNÉM 
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE A BEZPEČNOSTI. Z BEZPEČNOSTNÍCH 
DŮVODŮ A PRO OCHRANU MAJETKU DODRŽUJTE POKYNY 
V TOMTO NÁVODU, PROTOŽE VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU 
ZODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÁ NEDODRŽENÍM 
TĚCHTO POKYNŮ.

● TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI VE VĚKU 8 LET
A STARŠÍ OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI
NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM
ZKUŠENOSTNÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOZOREM
NEBO BYLY POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM
ZPŮSOBEM A ROZUMÍ PŘÍPADNÝM NEBEZPEČÍM.
● DĚTI VE VĚKU 3 AŽ 8 LET MOHOU VKLÁDAT A VYJÍMAT
POTRAVINY Z CHLADÍCÍCH SPOTŘEBIČŮ.
● DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMĚJÍ HRÁT.
● ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU NESMĚJÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.
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● POKUD JE PŘÍVODNÍ KABEL POŠKOZEN, JEHO VÝMĚNU SVĚŘTE 
ODBORNÉMU SERVISNÍMU STŘEDISKU, ABY SE ZABRÁNILO 
VZNIKU NEBEZPEČNÉ SITUACE . SPOTŘEBIČ S POŠKOZENÝM 
PŘÍVODNÍM KABELEM JE ZAKÁZANO POUŽÍVAT.

● VÝSTRAHA: POKUD VÁŠ MODEL MÁ VÝROBNÍK LEDU BEZ 
PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY, PLŇTE POUZE PITNOU VODOU.

● VÝSTRAHA: POKUD VÁŠ MODEL MÁ VÝROBNÍK LEDU BEZ 
PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY, PLŇTE POUZE PITNOU VODOU.
● VÝSTRAHA: K URYCHLENÍ ODMRAZOVACÍHO PROCESU 
NEPOUŽÍVEJTE MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉ PROSTŘEDKY 
NEŽ TY, KTERÉ JSOU DOPORUČENY VÝROBCEM.

● VÝSTRAHA: NEPOŠKOZUJTE CHLADICÍ OBVOD.
● VÝSTRAHA: NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE V 
PROSTORU PRO UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN SPOTŘEBIČE, POKUD SE 
NEJEDNÁ O TYPY DOPORUČENÉ VÝROBCEM.

● VÝSTRAHA: V TOMTO SPOTŘEBIČI NESKLADUJTE VÝBUŠNÉ 
LÁTKY JAKO JSOU AEROSOLOVÉ PLECHOVKY, SPREJE S 
HOŘLAVOU HNACÍ LÁTKOU.

ZNAČKA ISO 7000-1701 (2004-01)
OZNAČUJE MÉDIUM POD TLAKEM.
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TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI A 
PODOBNÝCH PROSTORECH, JAKO JSOU:
– KUCHYŇSKÉ KOUTY V OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH A
OSTATNÍCH PRACOVIŠTÍCH;
– SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ HOSTY V HOTELÍCH, MOTELECH A
JINÝCH OBYTNÝCH PROSTŘEDÍCH;
– SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ V PODNICÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍCH NOCLEH
SE SNÍDANÍ;
– SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ VE STRAVOVACÍCH A PODOBNÝCH
NEPRODEJNÍCH PROSTŘEDÍCH.

POUZE NĚKTERÉ VYBRANÉ MODELY CHLADNIČEK OBSAHUJÍ 
VÝROBNÍK LEDU. ZABUDOVANÉ VÝROBNÍKY LEDU MUSÍ 
BÝT INSTALOVÁNY POUZE VÝROBCEM NEBO JEHO SERVISNÍ 
ORGANIZACÍ.

● PRO VYBRANÉ MODELY S VÝROBNÍKEM LEDU S PŘIPOJENÍM
NA VODU PLATÍ: VÝSTRAHA: PŘIPOJUJE SE POUZE NA PŘÍVOD
PITNÉ VODY.

● VÝSTRAHA: SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT PŘIPEVNĚN PODLE
NÁVODU, ABY SE ZABRÁNILO NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÝM JEHO
NESTABILITOU.

● VÝSTRAHA: CHLADICÍ SYSTÉM OBSAHUJE CHLADIVO POD
VYSOKÝM TLAKEM. NEMANIPULUJTE SE SYSTÉMEM. MUSÍ BÝT
OPRAVOVÁN POUZE KVALIFIKOVANOU OSOBOU.
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VÝSTRAHA: 
NEBEZPEČÍ OHNĚ / HOŘLAVÉ MATERIÁLY!

OBSAHUJE CHLADICÍ PLYN IZOBUTAN

R600A
CHLADIVO
CHLADICÍ IZOBUTAN (R600A), KTERÝ JE OBSAŽEN V CHLADICÍM 
OKRUHU SPOTŘEBIČE, JE PŘÍRODNÍ PLYN S VYSOKOU 
KOMPATIBILITOU SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM, KTERÝ JE PŘECE 
JEN HOŘLAVÝ. BĚHEM PŘEPRAVY A INSTALACE SPOTŘEBIČE 
ZABRAŇTE POŠKOZENÍ KOMPONENT CHLADICÍHO OKRUHU. 
CHLADIVO (R600A) JE HOŘLAVÉ.
● VAROVÁNÍ — CHLADNIČKY V IZOLACI OBSAHUJÍ CHLADIVO
A CHLADICÍ PLYNY. CHLADIVO A CHLADICÍ PLYNY MUSÍ
BÝT LIKVIDOVÁNY ODBORNĚ, PROTOŽE MOHOU ZPŮSOBIT
PORANĚNÍ OČÍ NEBO VZNÍCENÍ. PŘED PROVEDENÍM SPRÁVNÉ
LIKVIDACE SE UJISTĚTE, ZDA NENÍ POTRUBÍ CHLADICÍHO
OKRUHU POŠKOZENO.

SYMBOL  VAROVÁNÍ A ZNAMENÁ TO, ŽE CHLADIVO A 
CHLADICÍ PLYNY JSOU HOŘLAVÉ.
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VAROVÁNÍ: RIZIKO POŽÁRU HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ
POKUD BY DOŠLO K POŠKOZENÍ CHLADICÍHO OKRUHU
- VYHNĚTE SE OTEVŘENÉMU OHNI A ZDROJŮM VZNÍCENÍ.
- DŮKLADNĚ VYVĚTREJTE MÍSTNOST, VE KTERÉ SE SPOTŘEBIČ
NACHÁZÍ.
JE NEBEZPEČNÉ MĚNIT NEBO UPRAVOVAT SPOTŘEBIČ
JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM.
JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ NAPÁJECÍHO KABELU MŮŽE VÉST KE
ZKRATU, POŽÁRU A/NEBO ZASAŽENÉM ELEKTRICKÝM PROUDEM.

● VÝSTRAHA: CHLADICÍ SYSTÉM OBSAHUJE CHLADIVO POD
VYSOKÝM TLAKEM. NEMANIPULUJTE SE SYSTÉMEM. MUSÍ BÝT
OPRAVOVÁN POUZE KVALIFIKOVANOU OSOBOU.

● VÝSTRAHA: PŘI UMÍSŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČE SE MUSÍ ZAJISTIT, ABY
NAPÁJECÍ PŘÍVOD NEBYL ZACHYCEN NEBO POŠKOZEN.

● VÝSTRAHA: NEUMÍSŤOVAT VÍCENÁSOBNÉ PŘENOSNÉ ZÁSUVKY
NEBO PŘENOSNÉ PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY NA ZADNÍ STRANU
SPOTŘEBIČE.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
1. NAPÁJECÍ KABEL NESMÍ BÝT PRODLUŽOVÁN.
2. UJISTĚTE SE, ZDA NENÍ ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

POŠKOZENÁ.
ROZDRCENÁ NEBO POŠKOZENÁ ZÁSTRČKA SE MŮŽE
PŘEHŘÍVAT A ZPŮSOBIT POŽÁR.

3. UJISTĚTE SE, ZDA MÁTE VOLNÝ PŘÍSTUP K ZÁSTRČCE
SPOTŘEBIČE.

4. NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ KABEL.
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5. POKUD JE ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA UVOLNĚNÁ, NEPŘIPOJUJTE K
NÍ ZÁSTRČKU. HROZÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEBO VZNIKU POŽÁRU.

6. NESMÍTE POUŽÍVAT TENTO SPOTŘEBIČ BEZ KRYTU VNITŘNÍHO
OSVĚTLENÍ.

7. CHLADNIČKA JE URČENA POUZE NA NAPÁJENÍ Z JEDNÉ
FÁZE STŘÍDAVÉHO PROUDU S HODNOTAMI 220~240
V/50 HZ. POKUD JE KOLÍSÁNÍ NAPĚTÍ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ
UŽIVATELE TAK VELKÉ, ŽE PŘESAHUJE VÝŠE UVEDENÉ LIMITY,
Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POUŽIJTE PRO CHLADNIČKU
AUTOMATICKÝ NAPĚŤOVÝ REGULÁTOR S VÍCE NEŽ 350 W.

CHLADNIČKA MUSÍ BÝT VYBAVENA SPECIÁLNÍ NAPÁJECÍ 
ZÁSTRČKOU NAMÍSTO BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ S JINÝMI 
ELEKTRICKÝMI SPOTŘEBIČI. ZÁSTRČKA MUSÍ ZODPOVÍDAT 
ZÁSUVCE S UZEMŇOVACÍM KONTAKTEM.

BĚŽNÉ POUŽITÍ
● VE SPOTŘEBIČI NESKLADUJTE HOŘLAVÉ PLYNY ANI TEKUTINY.
HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
● VE SPOTŘEBIČI NEPOUŽÍVEJTE JINÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
(NAPŘ. ELEKTRICKÝ VÝROBNÍK ZMRZLINY, MIXÉRY ATD.).
● PŘI ODPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČE Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, VŽDY
TAHEJTE ZA ZÁSTRČKU. NETAHEJTE ZA KABEL.
● DO BLÍZKOSTI PLASTOVÝCH DÍLŮ TOHOTO SPOTŘEBIČE
NEDÁVEJTE HORKÉ PŘEDMĚTY.
● NEDÁVEJTE ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY DO BLÍZKOSTI VZDUCHOVÝCH
OTVORŮ V ZADNÍ STĚNĚ.
● BALENÉ MRAZENÉ POTRAVINY SKLADUJTE V SOULADU S
POKYNY VÝROBCE MRAZENÝCH POTRAVIN.
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● MĚLI BYSTE STRIKTNĚ DODRŽOVAT DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ
SE SKLADOVÁNÍ VE SPOTŘEBIČI OD VÝROBCE. VIZ PŘÍSLUŠNÉ
POKYNY O SKLADOVÁNÍ.
● DO MRAZICÍHO PROSTORU NEDÁVEJTE SYCENÉ NEBO ŠUMIVÉ
NÁPOJE, PROTOŽE VYTVÁŘEJÍ TLAK NA NÁDOBU, KTERÁ MŮŽE
EXPLODOVAT, COŽ MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ SPOTŘEBIČE.
● NEKONZUMUJTE MRAZENÉ POKRMY IHNED PO VYJMUTÍ Z
MRAZNIČKY, MŮŽETE SE PORANIT.
● NEUMÍSŤUJTE SPOTŘEBIČ NA PŘÍMÉ SLUNEČNÉ SVĚTLO.
● MĚJTE HORKÉ SVÍČKY, LAMPY A JINÉ PŘEDMĚTY S OTEVŘENÝM
OHNĚM V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD SPOTŘEBIČE, ABYSTE
ZABRÁNILI RIZIKU POŽÁRU.
● SPOTŘEBIČ JE URČEN NA USKLADNĚNÍ POKRMŮ A/
NEBO NÁPOJŮ V BĚŽNÉ DOMÁCNOSTI PODLE POPISU V
NÁVODU. SPOTŘEBIČ JE TĚŽKÝ. ZVYŠTE POZORNOST PŘI JEHO
PŘEMÍSŤOVÁNÍ.
● NEVYJÍMEJTE ANI SE NEDOTÝKEJTE POLOŽEK V PROSTORU
MRAZENÍ, POKUD MÁTE VLHKÉ/MOKRÉ RUCE, PROTOŽE TO MŮŽE
VÉST K PORANĚNÍM POKOŽKY NEBO POPÁLENINÁM Z MRAZU.
● NIKDY NEPOUŽÍVEJTE DNO, ZÁSUVKY, DVÍŘKA APOD. NA
STOUPÁNÍ NEBO JAKO PODPĚRU.
● MRAZENÉ POTRAVINY, NESMÍ BÝT PO ROZMRAZENÍ OPĚTOVNĚ
ZMRAZENY.
● NEKONZUMUJTE LEDOVÉ NANUKY NEBO KOSTKY LEDU
IHNED PO VYJMUTÍ Z MRAZNIČKY, PROTOŽE BYSTE SI TAK MOHLI
PORANIT ÚSTA A RTY.
● ABYSTE ZABRÁNILI PÁDU PŘEDMĚTŮ A ZRANĚNÍ NEBO
POŠKOZENÍ SPOTŘEBIČE, NEPŘETĚŽUJTE PŘIHRÁDKY DVÍŘEK ANI
DO ZÁSUVEK NEDÁVEJTE NADMĚRNÉ MNOŽSTVÍ POTRAVIN.
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INSTALACE 
DŮLEŽITÉ!
● PŘI PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI BUĎTE OPATRNÍ,
DODRŽUJTE POKYNY V TOMTO NÁVODU. SPOTŘEBIČ VYBALTE A
ZKONTROLUJTE HO Z HLEDISKA VIDITELNÝCH POŠKOZENÍ.
● POKUD JE SPOTŘEBIČ POŠKOZENÝ, NEPŘIPOJUJTE HO.
OZNAMTE PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ V MÍSTĚ ZAKOUPENÍ. V TOMTO
PŘÍPADĚ SI NECHTE OBALOVÝ MATERIÁL.
● DOPORUČUJE SE POČKAT NĚKOLIK HODIN, PŘED PŘIPOJENÍM
SPOTŘEBIČE, ABY SE OLEJ V KOMPRESORU USTÁLIL.
● OKOLO SPOTŘEBIČE ZAJISTĚTE DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ, V
OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOCHÁZET K PŘEHŘÍVÁNÍ.
PRO DOSAŽENÍ DOSTATEČNÉHO VĚTRÁNÍ DODRŽUJTE POKYNY
K INSTALACI.
● POKUD JE TO MOŽNÉ, ZADNÍ STĚNA SPOTŘEBIČE BY NEMĚLA
BÝT PŘÍLIŠ BLÍZKO STĚNY A NEMĚL BY SE DOTÝKAT HORKÝCH
ČÁSTÍ (KOMPRESOR, KONDENZÁTOR), ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU
POŽÁRU, DODRŽUJTE PŘÍSLUŠNÉ POKYNY K INSTALACI.
● SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT UMÍSTĚN V BLÍZKOSTI RADIÁTORŮ
NEBO SPORÁKŮ.
● PO INSTALACI SPOTŘEBIČE SE UJISTĚTE, ZDA JE SÍŤOVÁ
ZÁSTRČKA SNADNO PŘÍSTUPNÁ.
● ODLOŽTE VŠECHNY OBALY MIMO DOSAH DĚTÍ, PROTOŽE
HROZÍ RIZIKO UDUŠENÍ.
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ČÁST 2: INSTALACE NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím spotřebiče se řiďte následujícími instrukcemi.
Toto chladicí zařízení není určeno k použití jako vestavěné zařízení.

Přístup vzduchu ke spotřebiči
Kvůli lepší účinnosti chladicího systému a úspoře energie je nezbytné zajistit správnou ventilaci 
okolo spotřebiče, která odvede vznikající teplo. Z tohoto důvodu je nezbytné zachovat kolem 
spotřebiče dostatek volného místa.
Doporučení: Doporučujeme ponechat minimální prostor 75 mm od zdi v zadní části, minimálně 100 
mm od horní části, alespoň 100 mm od zdi po stranách, v přední části ponechte volný prostor pro 
otevření dvířek, která se otvírají v úhlu 135°. Viz následující obrázek.

POZNÁMKA:
•	 Tento	spotřebič	je	vhodný	pro	použití	v	klimatické	třídě	N,	ST,	viz	následující	tabulka.	Pokud	

ponecháte zařízení dlouhou dobu v prostředí s teplotami mimo vyznačený rozsah, nemusí fungovat 
správně.

Klimatická třída Teplota okolí

SN +10°C to +32°C

N +16°C to +32°C

ST +16°C to +38°C

T +16°C to +43°C

•	 Instalujte	spotřebič	na	suchém	místě,	abyste	se	vyhnuli	nadměrné	vlhkosti.
•	 Instalujte	spotřebič	mimo	dosah	přímého	slunečního	světla,	deště	nebo	mrazu.	Postavte	zařízení	dále	

od všech zdrojů tepla, jako jsou sporáky, krby, topná tělesa apod.

Ustavení spotřebiče do vodorovné polohy
•	 V	zadní	spodní	části	spotřebiče	jsou	nastavitelné	nohy,	pomocí	jichž	

můžete spotřebič vyrovnat, a zajistit tak správnou cirkulaci vzduchu.
 Můžete je seřídit ručně nebo pomocí vhodného klíče
•	 Aby	se	dvířka	sama	zavírala,	nakloňte	ledničku	asi	o	10	mm	dozadu.
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ČÁST 3: POPIS SPOTŘEBIČE

Pohled na spotřebič

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Řídicí elektronika
2. Police.
3. Víko zásuvky na ovoce a zeleninu
4. Zásuvka na ovoce a zeleninu
5. Horní zásuvka mrazáku
6. Střední zásuvka mrazáku
7. Spodní zásuvka mrazáku
8. Nastavitelné nožky
9. Horní přihrádka dvířek
10. Spodní přihrádka dvířek

POZNÁMKA:
Z důvodu neustálého zdokonalování produktů se může vlastní spotřebič lišit od popisu v této 
příručce, ale funkce a způsoby použití zůstávají stejné.
Abyste získali víc místa v prostoru mrazáku, můžete vyndat zásuvky (kromě spodní zásuvky!)

POZNÁMKA:
Chcete-li získat více místa v mrazničce, můžete vyjmout zásuvky (s výjimkou spodní zásuvky v mrazáku!). 
Chcete-li získat nejlepší energii tohoto produktu, umístěte všechny police a zásuvky do původní polohy 
jako na obrázku výše.
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ČÁST 4: POUŽITÍ

Zapnutí a regulace teploty
•	 Připojte	zástrčku	napájecího	kabelu	do	elektrické	zásuvky	s	ochranným	uzemňovacím	kontaktem.	Když

jsou otevřená dvířka prostoru ledničky, svítí vnitřní osvětlení.
•	 Knoflík	regulace	teploty	je	umístěný	v	horní	části	prostoru	ledničky.

Nastavení 0 znamená:
Vypnuto.
Otočením ve směru hodinových ručiček spotřebič zapněte.

Nastavení 1 znamená:
Nejvyšší teplota, nejteplejší nastavení.

Nastavení 7 (koncová poloha) znamená:
Nejnižší teplota, nejchladnější nastavení.

DŮLEŽITÉ!
Při běžném použití doporučujeme vybrat nastavení 2, 3 nebo 4; pokud chcete vyšší nebo nižší teplotu, 
otočte	knoflík	k	regulátoru	do	potřebné	polohy.
Nastavíte-li regulátor na nižší teplotu, spotřebuje se více energie, zatímco vyšší teplota šetří energii a 
zvyšuje tak energetickou účinnost.

POZNÁMKA:
Nastavení vysoké teploty urychlí plýtvání potravinami. Pro optimální konzervaci potravin je obvykle 
nejvhodnější střední nastavení.

DŮLEŽITÉ!
Kombinace vysoké okolní teploty (např. za horkých letních dnů) a nastavení nízké teploty (poloha 6 až 7) 
může způsobit nepřetržitý chod kompresoru!
Důvod: Pokud je pokojová teplota vysoká, musí kompresor nepřetržitě běžet, aby udržel nízkou teplotu v 
zařízení

Výměna LED osvětlení

VAROVÁNÍ!
LED osvětlení musí být vyměněno servisním technikem nebo kvalifikovanou osobou! Pokud je LED 
osvětle-ní poškozené, obraťte se na autorizované servisní středisko.
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Vyjmutí a nasazení poličky ve dvířkách

VAROVÁNÍ!
Poličku dvířek nesmí sundávat a nasazovat uživatel! Pokud je polička poškozená, obraťte se na 
autorizované servisní středisko.

Při výměně poličky dvířek postupujte následovně:

Vyjmutí poličky dvířek

zatlačte dovnitř

Pravou stranu poličky zatlačte směrem dovnitř, zatímco přidržujete levou stranu.
Jakmile se zub poličky z dvířek uvolní, vysuňte poličku nahoru.

Nasazení poličky dvířek

zatlačte dovnitř

Nejprve nakloňte levou stranu poličky a přesvědčte se, že levý zub zapadl do dvířek. Potom zatlačte pravou
stranu směrem dovnitř a nechte zub zapadnout na místo.
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Obrácení otevírání dvířek
Stranu, na kterou se dvířka otevírají, můžete změnit - z pravé (jak je dodáno výrobcem) na levou, pokud to
umístění ledničky vyžaduje.

VAROVÁNÍ!
Při změně směru otevírání dvířek nesmí být spotřebič připojený ke zdroji energie. 
Ujistěte se, že jste odpojili zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.

POZNÁMKA:
Před zahájením výměny položte ledničku na záda, abyste se dostali k její spodní části. Ledničku položte 
na měkkou pěnovou podložku nebo podobný materiál, aby se nepoškodily součásti chladicího okruhu v 
zadní části.

Při změně směru otevírání dvířek postupujte následovně.
1. Ledničku postavte. Otevřete dvířka horní části a vyjměte všechny police (pozor aby se police nerozbily) a 

poté zavřete dvířka.
2. Sundejte kryt horního závěsu (pravého) 1, vyšroubujte šrouby 2, a sundejte díl 3. Právě 

odmontovaný díl 1 uložte do plastového sáčku, šrouby 2 a díl 3 dejte stranou.

POZNÁMKA:
Během kroku 2 přidržujte horní dvířka rukou, aby nevypadla.

3. Sundejte horní dvířka a položte je na měkký povrch přední částí nahoru. Povolte šrouby 1, a odstraňte 
díl 2, pak připevněte díl 2 na levou stranu pomocí šroubů 1.

4. Vyšroubujte šrouby 1 pro zajištění středního závěsu 2 a sundejte střední závěs 2. Poté sundejte dolní 
dvířka.
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5. Spodní dvířka položte na měkký povrch přední částí nahoru. Povolte šrouby 1, a odstraňte díl 2, pak 
připevněte díl 2 na levou stranu pomocí šroubů 1.

6. Změňte kryty otvorů pro šrouby ve střední podložce krytu zleva doprava (jak je znázorněno na obrázku 
níže).

7. Ledničku položte, sundejte díl 3 a vyšroubujte šrouby 4. Odstraňte díl 5, 2 a díl 1.

8. Vyšroubujte dolní závěs, přesaďte jej na druhou stranu a přišroubujte.

9. Podobně jako v kroku 7, přehoďte díl 1 nalevo a díl 2, 5 napravo a pak připevněte díl 1 pomocí 
šroubů 4. Nakonec instalujte díl 3.
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10. Spodní dvířka nasaďte na dolní závěs a zarovnejte v ose s horním závěsem. Střední závěs otočte o 180 
stupňů, seřiďte střední závěs do správné polohy a přišroubujte ho.

11. Vyšroubujte osu horního závěsu, otočte jej a zasaďte do něj osu zpět. Poté jej uložte stranou pro další 
použití.

12. Odstraňte kryt otvoru pro šroub 1, a použijte ho na druhou stranu 2, jak je vidět na následujícím 
obrázku.

13. Nasaďte horní dvířka do správné polohy, seřiďte díl 1 horní dvířka a připevněte díl 1 pomocí šroubů 
2 (Při instalaci přidržujte horní dvířka rukou) , nakonec nasaďte jiný díl 3 (v plastovém sáčku).

POZNÁMKA:
Při instalaci dílu 3, je třeba nejprve jej zatlačit zleva doprava a potom pevně zamáčknout.

14. Otevřete horní dvířka, vložte zpět police a zavřete je.
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ČÁST 5: POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Váš spotřebič je vybavený příslušenstvím obecně zmíněným v části „Popis zařízení“. V této části se dozvíte, jak 
správně příslušenství používat.

Police do dvířek

•	 Jsou	vhodné	ke	skladování	vajec,	nápojů	v	plechovkách,	nápojů	v	lahvích,	balených	potravin	apod.
Neskladujte však příliš těžké potraviny.

Police v ledničce

•	 V	ledničce	se	nachází	několik	polic,	které	lze	podle	potřeby	vyjmout	a	jednoduše	vyčistit.
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ČÁST 6: UŽITEČNÉ RADY A TIPY

Tipy na úsporu energie
Zde je několik tipů na úsporu energie.
•	 Vyvarujte	se	příliš	častému	a	dlouhému	otevírání	dvířek.
•	 Dbejte,	aby	byl	spotřebič	instalován	co	nejdál	od	zdrojů	tepla	(přímé	sluneční	světlo,	elektrická	trouba,

sporák apod.)
•	 Nenastavujte	teplotu	nižší,	než	je	nezbytné.
•	 Do	ledničky	nedávejte	potraviny	nebo	tekutiny,	dokud	jsou	teplé	nebo	horké.
•	 Instalujte	spotřebič	na	dobře	větraném	místě	s	nízkou	vlhkostí.	Řiďte	se	instrukcemi	v	kapitole	instalace.
•	 Pokud	je	na	obrázku	určitá	kombinace	zásuvek	a	polic,	neměňte	jejich	pozici,	neboť	jsou	takto

nastavené, aby co nejvíce šetřily energií.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

•	 Horké	potraviny	nevkládejte	přímo	do	ledničky	ani	do	mrazáku,	vnitřní	teplota	se	tím	zvýší	a	kompresor
tak bude více pracovat na zchlazení a dojde ke zvýšení spotřeby energie.

•	 Potraviny	zakryjte	nebo	zabalte,	zejména	pokud	mají	silné	aroma.
•	 Umístěte	potraviny	tak,	aby	mohl	kolem	nich	volně	cirkulovat	vzduch.

Tipy pro chlazení

•	 Maso	(všechny	druhy)	zabalte	do	potravinové	fólie:
zabalte a uložte na skleněnou přihrádku nad zásuvku na ovoce a zeleninu. Vždy dodržujte dobu 
skladování a datum použití / spotřeby doporučené výrobcem.

•	 Vařené	potraviny,	studené	pokrmy	apod.:
Měly by být zakryty a umístěny na libovolné polici.

•	 Ovoce	a	zelenina:
Měly by být uloženy v zásuvce na ovoce a zeleninu

•	 Máslo	a	sýry:
Máslo	a	sýr	zabalte	do	hliníkové	fólie	nebo	polyetylénových	(igelitových)	sáčků,	ze	kterých	vytlačte	co
nejvíc vzduchu.

•	 Lahve	s	mlékem:
Měly by mít víčko a uloženy v polici ve dveřích.

Tipy pro mrazení

•	 Po	prvním	zapnutí	nebo	po	dlouhodobém	nepoužívání	je	třeba	nechat	spotřebič	zapnutý	alespoň	2
hodiny před vložením potravin.

•	 Potraviny	rozdělte	na	malé	části,	rychleji	se	zmrazí	a	budete	tak	moci	vyjmout	vždy	jen	potřebné
množství.

•	 Zabalte	potraviny	do	alobalu	nebo	potravinové	vzduchotěsné	fólie,
•	 Nedovolte,	aby	se	čerstvé	nebo	nezmrazené	potraviny	dotýkaly	jiných	již	zmrzlých	potravin,	zamezíte

tak zvýšení teploty již zmrzlých potravin.
•	 Zmrzlé	výrobky,	pokud	jsou	konzumovány	ihned	po	vyjmutí	z	mrazáku,	mohou	způsobit	omrzliny.
•	 Doporučujeme	označit	datem	každý	balíček	s	potravinami,	abyste	měli	přehled	o	době	skladování.
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Tipy pro skladování zmrazených potravin

•	 Ujistěte,	že	jsou	mražené	potraviny	skladovány	podle	instrukcí	uvedených	na	obale.
•	 Jednou	rozmrazené	potraviny	se	mohou	zkazit	velmi	rychle	a	nesmějí	být	znovu	zamrazeny,	pokud	

nebyly tepelně zpracovány. Neskladujte mražené potraviny déle, než uvádí výrobce potravin na obalu.

Vypnutí spotřebiče

Pokud potřebujete vypnout spotřebič po delší dobu, je třeba postupovat následovně.
1. Vyjměte veškeré potraviny.
2. Napájecí kabel odpojte ze zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a osušte vnitřek spotřebiče.
4. Ujistěte se, že jsou dvířka mírně otevřena, aby mohl vzduch volně proudit.
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ČÁST 7: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Z hygienických důvodů je třeba, aby bylo zařízení (včetně vnějšího a vnitřního příslušenství) pravidelně 
čištěno, a to alespoň jednou za dva měsíce.

POZOR!
Během čištění nesmí být zařízení připojeno do síťové zásuvky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před 
čištěním vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Čištění vnějšího povrchu
Aby spotřebič dobře vypadal, je třeba jej pravidelně čistit.
•	 Vodu	aplikujte	na	hadřík	a	nikoli	přímo	na	povrch	zařízení.	Zajistíte	tak	rovnoměrné	rozetření	vody	po

povrchu.
•	 Očistěte	dvířka,	rukojeti	a	skříňku	hadříkem	se	slabým	roztokem	čisticího	prostředku	a	pak	je	jemným

hadříkem utřete do sucha. Pozor!
•	 Nepoužívejte	ostré	předměty,	hrubé	čisticí	prostředky,	které	by	mohly	poškrábat	povrch	spotřebiče.
•	 Při	čištění	nepoužívejte	ředidla,	čisticí	prostředky	na	auta,	chlór,	benzín	nebo	jiné	organické	látky,

abrazivní čisticí prostředky.

Čištění interiéru
Vnitřek je třeba pravidelně čistit. Interiér se bude snadněji čistit, jestliže bude uvnitř málo potravin. Vnitřní 
prostor otřete měkkou utěrkou namočenou ve slabém roztoku vody a jedlé sody nebo octa, otřete utěrkou 
namočenou v čisté teplé vodě. Před vložením polic a zásuvky na zeleninu tyto díly důkladně vysušte.
Důkladně vysušte všechny povrchy a vyjímatelné díly.

Na vnitřních stranách mrazáku, zvláště pokud jsou dvířka mrazáku otevírána příliš často nebo ponechána 
delší dobu otevřená, se může vytvořit vrstva ledu. Pokud je ledová vrstva příliš silná, vyjměte potraviny z 
mrazáku a postupujte následovně:

1. Vyndejte potraviny a příslušenství, odpojte zařízení od napájení a nechte otevřená dvířka. Pro urychlení 
procesu rozmrznutí důkladně místnost větrejte.

2. Jakmile je odmrazení dokončené, vyčistěte mrazák stejným způsobem jako ledničku.

POZOR!
Na odstranění vrstvy ledu v mrazáku nepoužívejte ostré předměty. Spotřebič můžete
zapojit do sítě a za-pnut, jen pokud je vnitřní prostor zcela suchý.

Čištění těsnění dvířek
Udržujte těsnění dvířek v čistotě. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit přilepení těsnění ke skříni a 
jeho následné odtržení při otevření dvířek. Omyjte těsnění slabým čisticím prostředkem a teplou vodou. Po 
vyčištění je opláchněte a důkladně vysušte.

POZOR!
Spotřebič je dovoleno zapnout až po úplném vysušení těsnění dvířek.
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Odmrazování

Proč odmrazovat

Voda obsažená v potravinách nebo vzdušná vlhkost, která se dostane do ledničky při otevírání dvířek, může 
uvnitř vytvořit vrstvu námrazy. Pokud je námraza silná, sníží se účinnost chlazení. Pokud je silnější než 10 mm, 
měli byste provést odmrazení.

Odmrazování v prostoru pro skladování čerstvých potravin

Je automaticky řízeno zapnutím nebo vypnutím regulátoru teploty tak, aby nebylo nutné provádět žádnou 
operaci odmrazování. Voda z odmrazování bude prostřednictvím odtokové trubky v zadní části ledničky 
automaticky odváděna do odkapávací misky.

Odmrazování v prostoru pro skladování zmrazených potravin

•	 Odmrazování	mrazničky	je	nutné	provést	ručně.	Před	odmrazováním	vyndejte	potraviny.
•	 Vytáhněte	ven	zásobník	na	led	nebo	jej	dočasně	položte	do	prostoru	pro	čerstvé	potraviny.
•	 Nastavte	regulátor	teploty	do	polohy	„0“	(kompresor	přestane	pracovat)	a	nechte	dvířka	ledničky	

otevřená, dokud se led a námraza zcela nerozpustí a neshromáždí v dolní části prostoru mrazničky. 
Setřete vodu pomocí měkkého hadříku.

•	 Potřebujete-li	proces	odmrazování	urychlit,	můžete	vložit	do	mrazicího	prostoru	misku	s	teplou	vodou
(přibližně 50 °C) a seškrábnout led a námrazu pomocí odmrazovací špachtle. Poté, co tak učiníte, 
nezapomeňte nastavit ovladač regulátoru teploty do původní polohy.

•	 Nedoporučujeme	ohřívat	prostor	mrazničky	přímo	horkou	vodou	nebo	vysoušečem	vlasů,	aby	se
nezdeformoval vnitřní plášť.
Dále nedoporučujeme seškrabávat led a námrazu nebo oddělovat potraviny přimrzlé k nádobám 
ostrými nebo dřevěnými nástroji, abyste nepoškodili vnitřní plášť nebo povrch výparníku.

VAROVÁNÍ!
Spotřebič vypnete nastavením ovladače teploty na stupeň „0“.

DŮLEŽITÉ!
Ledničku byste měli odmrazovat alespoň jednou za měsíc. Pokud byla během jeho provozu často 
otevírána dvířka nebo pokud byl spotřebič používán v extrémně vlhkém prostředí, doporučujeme 
odmrazovat každé dva týdny.

Pokud nebudete zařízení dlouhou dobu používat

•	 Vyndejte	všechny	balíčky	chlazených	potravin.
•	 Vypněte	zařízení	otočením	regulátoru	teploty	do	polohy	„0“.
•	 Vytáhněte	zástrčku	napájecího	kabelu	ze	zásuvky	nebo	vypněte	či	odpojte	zdroj	elektrické	energie.
•	 Důkladně	spotřebič	vyčistěte	(viz	část:	Čištění	a	údržba)
•	 Nechte	dvířka	otevřená,	aby	uvnitř	nevznikal	nepříjemný	zápach.

POZNÁMKA:
Pokud spotřebič má mrazicí box.
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ČÁST 8: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud zaznamenáte problém se svým spotřebičem nebo zjistíte, že spotřebič nefunguje správně, můžete 
některé běžné závady odstranit sami před kontaktováním autorizovaného servisního střediska.

VAROVÁNÍ!
Nepokoušejte se spotřebič opravit sami. Pokud problém přetrvává i poté, co jste provedli níže uvedené 
kontroly, obraťte se na autorizované servisní středisko, kvalifikovaného elektrikáře nebo prodejce, u 
kterého jste tento výrobek zakoupili.

Problém Možná příčina a řešení

Zařízení nefunguje 
správně

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojený do zásuvky.

Zkontrolujte pojistku nebo napájecí okruh a v případě potřeby ji vyměňte.

Venkovní teplota je příliš nízká. Pro vyřešení tohoto problému zkuste nastavit 
nižší teplotu v mrazicím prostoru.

Nepříjemný zápach
Je nutné vyčistit vnitřní prostor spotřebiče.

Některé potraviny, nádoby nebo zabalené potraviny způsobují nepříjemný 
zápach.

Zařízení způsobuje hluk

Níže uvedené zvuky jsou zcela normální:
•	 Chod	kompresoru.
•	 Cvaknutí	před	spuštěním	kompresoru.

Jiné neobvyklé zvuky mohou být způsobeny níže uvedenými důvody a 
mohou vás upozornit na nutnost kontroly a případné akce:
•	 Lednička	nestojí	vodorovně.
•	 Zadní	část	zařízení	se	dotýká	stěny.
•	 Lahve	nebo	nádoby	spadly	nebo	se	kutálejí.

Kompresor nepřetržitě 
běží

Je normální slyšet často zvuk motoru kompresoru, který může za 
následujících okolností běžet častěji než obvykle:
•	 Nastavená	teplota	je	nižší	nebo	obvykle
•	 Vložili	jste	větší	množství	teplých	potravin	do	spotřebiče	najednou.
•	 Teplota	uvnitř	ledničky	je	příliš	vysoká.
•	 Dvířka	byla	delší	dobu	otevřena.
•	 Právě	jste	spotřebič	instalovali	nebo	byl	zapnut	po	delší	době.

V mrazicím prostoru je 
vrstva námrazy

Potraviny rovnejte v ledničce tak, aby kolem nich mohl proudit vzduch. 
Ujistěte, že jsou dvířka zcela zavřena. Pro odstranění námrazy se řiďte pokyny 
v kapitole čištění a péče.

Teplota uvnitř mrazničky 
je příliš vysoká.

Dvířka byla otevřena delší dobu nebo byla příliš často otevírána; nebo nebyla 
dvířka zavřena z důvodu nějaké překážky; nebo je zařízení nainstalováno s 
nedostatečným volným prostorem po stranách, vzadu a nahoře.

Teplota uvnitř mrazničky 
je příliš nízká. Zvyšte teplotu - podle popisu regulátoru.
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Problém Možná příčina a řešení

Dvířka se špatně zavírají Zkontrolujte, jestli je horní část ledničky nakloněna o 10 - 15 mm dozadu, aby 
se dvířka mohla sama zavírat, nebo jestli jim něco nebrání.

Na podlahu kape voda

Miska na vodu (umístěná v dolní části skříňky) není správně vyrovnána, nebo 
je odvodňovací trubka (pod horní části uložení kompresoru) nesprávně 
umístěna a neodvádí vodu do této misky, nebo je odvodňovací trubka 
ucpaná. Budete možná muset odtáhnout ledničku od stěny a zkontrolovat 
misku a trubku.

Osvětlení nefunguje •	 LED	osvětlení	je	rozbité.	Kontaktujte	nejbližší	autorizovaný	servis.
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Tipy pro úsporu energie

•	 Spotřebič	by	měl	být	umístěn	v	nejchladnější	části	místnosti,	mimo	dosah	tepelných	zdrojů	a	přímých
slunečních paprsků.

•	 Teplé	potraviny	nebo	pokrmy	nechte	před	vložením	do	spotřebiče	vychladnout	na	pokojovou	teplotu.	
Přetížení spotřebiče nutí kompresor pracovat déle. Potraviny, které se zmrazují příliš pomalu, ztrácejí na 
kvalitě nebo se mohou zkazit.

•	 Ujistěte	se,	že	potraviny	jsou	dobře	zabalené.	Před	vložením	do	spotřebiče	je	otřete,	snížíte	tak	tvorbu
námrazy uvnitř spotřebiče.

•	 Vnitřní	prostor	spotřebiče	byste	neměli	vykládat	hliníkovou	fólií,	voskovým	papírem	nebo	papírovými	
utěrkami. Tyto materiály narušují cirkulaci studeného vzduchu a spotřebič tak pracuje méně efektivně.

•	 Potraviny	řádně	uspořádejte	a	označte,	abyste	je	poté	snadno	našli	a	nenechávali	dvířka	spotřebiče	dlouho
otevřená. Vyjměte co nejvíce položek najednou a zavřete dvířka co nejdříve.

Každodenní používání

Aby se zabránilo kontaminaci potravin, respektujte prosím následující instrukce:
•	 Dlouhodobé	otevírání	dveří	muže	způsobit	výrazný	nárůst	teploty	v	prostoru	spotřebiče.
•	 Pravidelně	čistěte	povrchy,	které	mohou	přijít	do	styku	s	potravinami	a	přístupné	odvodňovací	systémy.
•	 Nádoby	na	vodu	vyčistěte,	pokud	nebyly	používány	po	dobu	48	hodin;	propláchnete	vodu	pokud	není

voda odebrána několik dní.
•	 Syrové	maso	a	ryby	skladujte	ve	vhodných	nádobách	v	chladničce,	aby	nedocházelo	ke	kontaktu	s	jinými

potravinami nebo na ně nekapalo.
•	 Dvouhvězdičkové	prostory	pro	zmrazené	potraviny	(jsou-li	uvedeny,	jsou	vhodné	pro	skladování

předmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
•	 Jedno,	dvou	a	tříhvězdičkové	prostory	nejsou	vhodné	pro	mrazení	čerstvých	potravin.
•	 Pokud	se	chladicí	spotřebič	zanechává	prázdný	po	dlouhou	dobu,	je	třeba	ho	vypnout,	odmrazit,	vyčistit,

vysušit a nechat dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Umístěte různé potraviny do různých přihrádek podle níže uvedené tabulky

Část v lednici Typ potraviny

Dveře nebo balkony 
chladničky

•	 Potraviny	s	přírodními	konzervačními	látkami,	např.	džemy,	džusy,
šťávy, nápoje, koření .

•	 Neskladujte	zkažené	potraviny	.

Šuplíková zásuvka na zeleninu 
(zásuvka na salát)

•	 Ovoce	,	bylinky	a	zelenina	by	měly	být	umístěny	odděleně	do	zásuvky
Crisper na zeleninu .

•	 Neskladujte	banány,	cibuli,	brambory,	česnek	v	lednici.

Police lednice (box / zásuvka) •	 Syrové	maso,	drůbež,	ryby	(zkrácená	doba	skladování).

Police lednice - prostřední •	 Mléčné	výrobky,	vejce.

Police lednice - horní •	 Potraviny,	které	nepotřebují	vaření,	jako	jsou	hotová	jídla,	maso,
zbytky.
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Pokyny ke skladování

Respektujte prosím následující pokyny, aby nedošlo ke kontaminaci potravin
- Dlouhé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupnými drenážními systémy.
- Syrové maso a ryby umístěte do vhodných nádob v chladničce, aby se nedostaly do kontaktu s jinými 

potravinami ani na ně nekapaly.
- **Dvouhvězdičkové prostory pro mražené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených 

potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- *Jedno-, **dvou- a *** tříhvězdičkové prostory nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Č. TYP prostoru Cílová teplota 
skladování [°C]

Vhodné potraviny

1 Chladnička +2 ~ +8 Vejce, vařené pokrmy, balené potraviny, ovoce a 
zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a jiné 
potraviny, které nejsou vhodné k mrazení.

2 (***)*- Mraznička ≤ -18 Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky 
ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená 
doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím 
je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé 
zmrazené potraviny.

3 ***- Mraznička ≤ -18 Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky 
ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená 
doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím 
je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé 
zmrazené potraviny.

4 **- Mraznička ≤ -12 Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky 
ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená 
doba jsou 2 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je 
horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé 
zmrazené potraviny.

5 *- Mraznička ≤ -6 Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky 
ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená 
doba je 1 měsíc, čím je doba skladování delší, tím je 
horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé 
zmrazené potraviny.

6 0 - hvězdiček -6 ~ 0 Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí 
maso, některé balené zpracované potraviny atd. 
(Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud 
možno neskladovat déle než 3 dny). Částečně zabalené 
zpracované potraviny (nemrznoucí potraviny)
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7 Chlazení -2 ~ +3 Čerstvé/mrazené vepřové maso, hovězí maso, kuřecí 
maso, čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb, atd. (7 dní 
při teplotě pod 0 °C a při teplotě nad 0 °C se doporučuje 
konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat 
déle než 2 dny). Mořské plody (při teplotě pod 0 °C 
skladovat 15 dní, nedoporučuje se skladovat při teplotě 
nad 0 °C).

8 Čerstvé potraviny 0 ~ +4 Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, 
vařené potraviny, atd. (Doporučuje se konzumovat v ten 
samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny).

9 Víno +5 ~ +20 Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

Poznámka: Uchovávejte různé potraviny podle prostorů nebo cílové teploty skladování zakoupených 
výrobků.
- Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte 
dvířka otevřená, abyste tak zabránili tvorbě plísní ve spotřebiči.
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ČÁST 9: LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Toto zařízení je zakázáno likvidovat jako domovní odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály označené symbolem recyklace jsou recyklovatelné. Zlikvidujte obalový materiál uložením 
do vhodného odpadového kontejneru pro recyklaci.

Před likvidací zařízení

1. Vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej i s vidlicí

VAROVÁNÍ!
Ledničky obsahují chladicí náplň a plyny v izolačním materiálu. Chladivo a plyny je nutno profesionálně 
zlikvidovat, neboť mohou způsobit poškození zraku a jsou hořlavé.
Před likvidací spotřebiče se ujistěte, že není potrubí chladicího okruhu poškozeno.
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ČÁST 10: INFORMAČNÍ LIST

Informační list
DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: Černokostelecká 2111, 10000 Prague, CZ

Identifikační značka modelu: PC 165 E

Typ chladicího zařízení: Kombinovaná chladnička

Nízkohlučný spotřebič: Ne Typ spotřebiče: volněstojící

Zařízení pro skladování vína: Ne Ostatní chladicí spotřebiče ano

Základní specifikace:

Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Rozměry v mm

Výška 1430

Celkový objem (dm³ nebo l) 175Šířka 495

Hloubka 562

Index energetické účinnosti (EEI) 100 Třída energetické účinnosti* E

Akustický zvuk emise hluku
(dB(A) re 1 pW) 39 Třída akustických emisí hluku C

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 195.09 Klimatická třída: ST/N

Minimální okolní teplota (° C), pro 
které je chladicí zařízení vhodné 16 Maximální okolní teplota (° C), pro 

které je chlazení zařízení je vhodné 38

Nastavení spotřebiče na zimu Ne

Specifikace prostoru

Typ prostoru

Parametry a hodnoty chladícího prostoru

Objem spotřebiče
(dm³ nebo l)

Doporučené 
nastavení 

teploty pro 
optimalizované 

skladování 
potravin (° C)

Mrazící kapacita
(kg/24h)

Typ odmrazování:

(auto-
odmrazování

= A

manuální 
odmrazování =

M)

Komora / spíž Ne - - - -

Skladování vína Ne - - - -

Sklepní prostor Ne - - - -

Čerstvé potraviny Ano 122 4 - M

Mrazící prostor Ne - - - -

0-hvězdička nebo 
výrobník ledu Ne - - - -
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1-hvězdička Ne - - - -

2-hvězdička Ne - - - -

3-hvězdička Ne - - - -

4-hvězdička Ano 53 -18 2,4 M

2-hvězdičkový 
prostor Ne - - - -

Zásuvka
s měnící se
teplotou

- - - - -

4-hvězdičkový prostor

Funkce rychlého zmrazení Ne

Parametry zdroje světla:

Typ světelného zdroje

Použitá světelná technologie: LED; Nesměrové nebo 
směrové: -; Síťové nebo jiné než hlavní: -; Připojený světelný 
zdroj (CLS): Ne; Barevný světelný zdroj: Ne; Obálka: -; 
Zdroj	světla	s	vysokým	jasem:	Ne;	Antireflexní	štít:	Ne;	
Stmívatelné: -

Třída energetické účinnosti -

Minimální doba trvání záruky nabízené výrobcem: 24 měsíců

Dodatečné informace:

Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 4 (a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2022 
nalezeno: www.philco.cz

* A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)
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POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH
MATERIÁLŮ
Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí 
být zacházeno jako s komunálním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném 
místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v 
některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu 
prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže 
ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní 
prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu.
Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. 
Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii
Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v jiných státech mimo Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 
likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a 
vyhrazujeme si právo provést tyto změny.

 VAROVÁNÍ! BĚHEM POUŽÍVÁNÍ, SERVISU A LIKVIDACE 
VĚNUJTE POZORNOST SYMBOLU PODOBNÉMU NA LEVÉ 
STRANĚ, KTERÝ JE UMÍSTĚN NA ZADNÍ STRANĚ SPOTŘEBIČE 
(ZADNÍ PANEL NEBO KOMPRESOR) A SE ŽLUTOU NEBO 
ORANŽOVOU BARVOU.
JE TO RIZIKO POŽÁRNÍHO VAROVNÉHO SYMBOLU. JSOU ZDE 
HOŘLAVÉ MATERIÁLY POTRUBÍ A KOMPRESOR. BUĎTE DALEKO 
OD OHNĚ BUĎTE PROSÍM DALEKO OD ZDROJE OHNĚ BĚHEM 
POUŽÍVÁNÍ, OBSLUHY SPOTŘEBIČE A LIKVIDACE.
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Doplňující informace

k INSTALACE DŮLEŽITÉ, str.9

• Vnitřní prostor Vaší chladničky/mrazničky může před prvním použitím zapáchat. Je to normální jev. 
Zápach zmizí, jakmile začne zařízení chladit/mrazit

• Před připojením chladničky/mrazničky se ujistěte, že napětí v elektrické síti odpovídá požadavkům 
na připojení chladničky/mrazničky. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře

• Spotřebič musí být připojen do zásuvky s odpovídajícím napětím a správně nainstalovanou 
pojistkovou zásuvkou

• Chladnička/mraznička nesmí být umístěna venku nebo vystavena dešti
• Chladnička/mraznička musí být umístěna nejméně 50 cm od topných těles, topení trub, plynových 

trub atd.
• Pokud je chladnička s mrazničkou umístěna vedle mrazáku, musí mezi nimi být min. 2 cm rozestup
• Na chladničku/mrazničku nepokládejte těžké věci, nezakrývejte ji
• Nad chladničkou/mrazničkou musí být min. 150 mm volný prostor
• Nainstalujte dvě plastová vodítka na kondenzátor chladničky/mrazničky, která zabraňují dotyku zdi 

a kondenzátoru
• Tento spotřebič je vyroben k použití v domácnostech a je vhodný pouze pro chlazení /mrazení 

potravin. Není vhodný pro komerční použití a / nebo pro skladování látek s výjimkou potravin. 
Výrobce nenese za žádné ztráty, způsobené nevhodným použitím spotřebiče, odpovědnost

k ČÁST 2 KLIMATICKÁ TŘÍDA 

Akronym pro rozmezí teploty okolí, tj. SN, N, ST nebo T, při určování klimatických tříd:
1. rozšířené mírné pásmo (SN) má rozmezí teploty od 10 °C do 32 °C;
2. mírné pásmo (N) má rozmezí teploty od 16 °C do 32 °C;
3. subtropické pásmo (ST) má rozmezí teploty od 16 °C do 38 °C a
4. tropické pásmo (T) má rozmezí teploty od 16 °C do 43 °C.

k ČÁST 8. ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI 

• Brambory, cibule a česnek by neměly být uchovávány v chladničce/mrazničce
• Za normálních okolností je dostatečné nastavení teploty v chladničce na + 4°C
• Teplota chladničky by měla být v rozsahu 0°C až 8°C. Čerstvé potraviny skladované pod 0°C 

zmrznou, hnijí. Bakteriální zátěž se zvyšuje při skladování nad 8°C a potraviny se kazí
• Nedávejte do chladničky/mrazničky teplá nebo horká jídla, počkejte, až vychladnou na pokojovou 

teplotu. Horká jídla zvyšují teplotu uvnitř chladničky/mrazničky a mohou být příčinou zbytečného 
kažení jídla a případnou otravou zkaženým jídlem

• Maso, ryby atd. by měly být skladovány v chladicí přihrádce k tomu určené - pokud je k dispozici
• Ovoce a zelenina by měly být skladovány v chladicí přihrádce k tomu určené - pokud je k dispozici
• Abyste zabránili kontaminaci masných výrobků bakteriemi, ovoce a zeleninu neuchovávejte ve 

společné přihrádce. To samé platí i opačně - kontaminace ovoce a zeleniny bakteriemi masných 
výrobků
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k ČÁST 3: ČÁSTI A ODDÍLY SPOTŘEBIČE 

• Tento spotřebič je určen k použití jako vestavný spotřebič
• Poznámky:

Chladicí část (lednička) - Nejefektivnější využívání energie je zajištěno konfigurací se zásuvkami v 
dolní části spotřebiče a policemi rovnoměrně rozloženými. Směr otevírání dveří neovlivňuje 
spotřebu energie
Mrazicí část (mraznička) – Nejefektivnější využívání energie je zajištěno v konfiguraci, kdy zásuvky 
jsou správně zasunuty

ČÁST 10 TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. 
QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel.

Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem

ČÁST 10  INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN62552. Požadavky na přístup vzduchu pro správný 
provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě 
dalších dotazů se obraťte na výrobce

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a 
popis závady. 

Název modelu a sériové číslo najdete na typovém štítku, který najdete na levé straně za zásuvkou v 
lednici. Umístění výkonového štítku lze změnit bez předchozího upozornění.

Originální náhradní díly pro některé konkrétní součásti jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let, v 
závislosti na typu součástky, od uvedení poslední kusu modelu na trh.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte https://philco.cz/podpora-a-servis 

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění
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