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Vážený zákazník,
ďakujeme vám za kúpu produktu značky PHILCO. Aby vám váš nový spotrebič dobre slúžil, prečítajte si, 
prosím, pozorne všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.
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ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A VAROVANIA

 
 2009/125/ES, ES.643/2009 a 2002/96/ES

Z dôvodu bezpečnosti a správnosti používania si, prosím, pred inštaláciou a prvým použitím tohto spotrebiča 
pozorne prečítajte túto používateľskú príručku vrátane rád a varovaní. Aby nedochádzalo k zbytočným 
chybám a nehodám, je dôležité zaistiť, aby boli všetci používatelia tohto spotrebiča dôkladne oboznámení s 
jeho ovládaním a bezpečnostnými funkciami. Uschovajte tieto pokyny a zaistite, aby v prípade premiestnenia 
alebo predaja zostali pri tomto spotrebiči, aby po celý čas životnosti spotrebiča boli k dispozícii informácie o 
správnom a bezpečnom používaní tohto spotrebiča.
Aby nedošlo k ohrozeniu života alebo majetku, dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto 
používateľskej príručke. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené ich zanedbaním.

Bezpečnosť detí a ďalších zraniteľných osôb
• Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zhoršenými fyzickými, zmyslovými alebo 

duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom 
alebo boli poučené o bezpečnom používaní tohto spotrebiča a rozumejú možnému nebezpečenstvu. Deti 
sa nesmú s týmto spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu dospelej osoby.

• Udržujte všetky obalové materiály mimo dosahu detí, aby nehrozilo nebezpečenstvo udusenia.
• Pred likvidáciou tohto spotrebiča vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte pripájací kábel (čo najbližšie 

k spotrebiču) a odstráňte dvierka, aby ste zabránili úrazu hrajúcich sa detí elektrickým prúdom alebo ich 
uzatvoreniu v tomto spotrebiči.

• Ak má tento spotrebič s magnetickým tesnením dvierok nahradiť staršie zariadenie opatrené na dvierkach 
alebo kryte zámkou s pružinovou západkou, zaistite, aby bola pred likvidáciou starého zariadenia zámka 
s pružinovou západkou vyradená z činnosti. Tým zabránite tomu, aby sa z tohto zariadenia stala životu 
nebezpečná pasca pre deti.

Všeobecná bezpečnosť

VAROVANIE!
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach alebo podobných priestoroch, ako sú:

- zamestnanecké kuchynky v obchodoch, kanceláriách a na ďalších pracoviskách;
- farmy a priestory využívané klientmi hotelov, motelov a ďalších obytných priestorov;
- ubytovacie zariadenia typu „izba s raňajkami“;
- katering a podobné nepredajné použitie
• VAROVANIE – Vnútri tohto spotrebiča neskladujte výbušné látky, ako napríklad spreje s  horľavým 

obsahom.
• VAROVANIE – Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik 

alebo podobne kvalifi kovaná osoba, aby bolo vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo.
• VAROVANIE – Neblokujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v kuchynskej linke (v prípade vstavby).
• VAROVANIE – Proces odmrazovania neurýchľujte žiadnymi mechanickými alebo inými prostriedkami 

s výnimkou tých, ktoré sú odporúčané výrobcom.
• VAROVANIE – Nepoškodzujte chladiaci okruh.
• VAROVANIE – Vnútri priestorov na skladovanie potravín v  tomto spotrebiči nepoužívajte elektrické 

zariadenia, ak tak neodporúča výrobca.

2014/35/EU 2014/30/EU
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• VAROVANIE – Chladiace médium a plniaci plyn na výrobu izolácie sú horľavé. Likvidáciu tohto spotrebiča 
vykonajte výhradne v ofi ciálnom zbernom dvore. Nevystavujte pôsobeniu ohňa.

• VAROVANIE – Aby ste zabránili úrazu z dôvodu nestability spotrebiča, musí byť inštalovaný podľa pokynov 
uvedených v tomto návode.

Chladiace médium
V  chladiacom okruhu tohto spotrebiča sa používa chladiace médium izobutén (R600a), čo je zemný plyn 
s vysokou úrovňou kompatibility so životným prostredím, ktorý je však horľavý. Počas prepravy a  inštalácie 
tohto spotrebiča zaistite, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
Chladiace médium (R600a) je horľavé.

 Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru

Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu:
- Nepoužívajte otvorený oheň a prostriedky na zapaľovanie.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej je spotrebič umiestnený.
Akákoľvek zmena špecifi kácií alebo úprava tohto produktu je nebezpečná. Akékoľvek poškodenie kábla môže 
spôsobiť skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

 Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel je zakázané predlžovať.
2. Zaistite, aby nedošlo k  rozdrveniu alebo poškodeniu zástrčky napájacieho kábla. Roztlačená alebo 

poškodená zástrčka napájacieho kábla by sa mohla prehriať a spôsobiť požiar.
3. Zaistite, aby zostal voľný prístup k sieťovej zástrčke spotrebiča.
4. Neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je zásuvka napájacieho kábla uvoľnená, nepripájajte do nej zástrčku. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu 

elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Je zakázané používať tento spotrebič bez krytu žiarovky vnútorného osvetlenia.
7. Táto chladnička je určená iba na napájanie zo zdroja energie s  jednofázovým striedavým prúdom 

a napätím 220 – 240 V/50 Hz. Ak je kolísanie napätia v mieste používania tak veľké, že napätie prekračuje 
vyššie uvedený rozsah, pripojte k chladničke z bezpečnostných dôvodov striedavý automatický regulátor 
napätia s  výkonom minimálne 350 W. Chladnička musí byť zapojená do samostatnej zásuvky, nie do 
zásuvky spoločnej s inými elektrickými spotrebičmi. Jej zástrčka musí zodpovedať uzemnenej zásuvke.

Každodenné používanie
• Neskladujte v tomto spotrebiči horľavé plyny alebo tekutiny, inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
• Nepoužívajte v  tomto spotrebiči žiadne elektrické zariadenia (napr. elektrické zariadenia na výrobu 

zmrzliny, mixéry a pod.).
• Pri odpájaní od zásuvky vyťahujte zo sieťovej zásuvky vždy zástrčku; nikdy neťahajte za kábel.
• Neklaďte do blízkosti plastových častí tohto spotrebiča horúce predmety.
• Dopredu zabalené zmrazené potraviny skladujte podľa pokynov výrobcov týchto zmrazených potravín.
• Je nutné striktne dodržiavať odporúčania pre skladovanie od výrobcu spotrebiča. Pozrite príslušné pokyny 

na skladovanie.
• Zmrazené potraviny môžu v  prípade konzumácie hneď po  vybratí z  priestoru mrazničky spôsobiť 

popálenie mrazom.
• Nestavajte tento spotrebič na priame slnečné svetlo.
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• Udržujte horiace sviečky, lampy a  ďalšie predmety s  otvoreným ohňom mimo dosahu spotrebiča, aby 
nedošlo k jeho požiaru.

• Tento spotrebič je určený na skladovanie potravín alebo nápojov v bežnej domácnosti, ako je uvedené 
v tejto príručke. Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní dbajte na zvýšenú opatrnosť.

• Ak sú vaše ruky mokré alebo vlhké, nevyťahujte potraviny z priestoru mrazničky a ani sa ich nedotýkajte, 
inak by ste si mohli poškodiť pokožku alebo sa popáliť mrazom.

• Na základňu, zásuvky, dvierka a pod. nikdy nestúpajte a nepoužívajte ich ako podpery.
• Aby nedošlo k pádu položiek a zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky vo dverách 

a neklaďte príliš veľa potravín do zásuviek na ovocie a zeleninu.
• Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory spotrebiča.

Údržba a čistenie
• Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku od sieťovej zásuvky.
• Na  čistenie tohto spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parné čističe, éterické oleje, organické 

rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky s brúsnym účinkom.
• Na odstránenie námrazy zo spotrebiča nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú škrabku.

Dôležité upozornenia pre inštaláciu!
• Pri pripájaní k zdroju elektrickej energie postupujte striktne podľa pokynov v tomto návode.
• Vybaľte spotrebič a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Prípadné 

škody ihneď oznámte svojmu predajcovi. V takom prípade nevyhadzujte obalové materiály.
• Pred pripojením spotrebiča odporúčame počkať najmenej štyri hodiny, aby mohol olej stiecť späť do 

kompresora.
• Okolo spotrebiča je nutné umožniť dostatočnú cirkuláciu vzduchu, inak môže dôjsť k prehriatiu. Aby bolo 

zaistené dostatočné odvetrávanie, postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
• Tam, kde je to možné, by mala byť zadná časť tohto spotrebiča v dostatočnej vzdialenosti od steny, aby 

nedošlo k dotyku alebo zachyteniu horúcich dielov (kompresor, kondenzátor) a nehrozilo nebezpečenstvo 
požiaru. Postupujte podľa pokynov na inštaláciu.

• Tento spotrebič sa nesmie umiestňovať do blízkosti radiátorov alebo sporákov.
• Po inštalácii spotrebiča zaistite, aby sieťová zástrčka zostala dostupná.

Opravy
• Akékoľvek elektrikárske práce nutné na opravu tohto spotrebiča musí vykonať kvalifi kovaný elektrikár 

alebo iná kompetentná osoba.
• Tento produkt musí opraviť autorizované servisné stredisko a  musia sa použiť iba originálne náhradné 

diely.

1) Ak spotrebič používa beznámrazovú technológiu Frost Free.
2) Ak spotrebič disponuje priestorom mrazničky.
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ČASŤ 2: POPIS SPOTREBIČA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Priestor mrazničky 
2. Zásobník na ľad 
3. Regulátor teploty 
4. Polica 
5. Kryt zásuvky oddielu na ovocie a zeleninu 
6. Zásuvka oddielu na ovocie a zeleninu 
7. Kryt priehradky 
8. Horná priehradka na dvierkach 
9. Dolná priehradka na dvierkach 

POZNÁMKA:
Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania našich produktov sa môže vaša chladnička mierne líšiť od popisu 
v tomto návode na použitie, funkcie a spôsoby používania však zostávajú rovnaké.

Ako vybrať policu zo spotrebiča
Policu je možné ľubovoľne umiestniť na akékoľvek vodiace drážky v spotrebiči. Je chránená proti vysunutiu.
Postup nastavenia políc alebo ich vybratia zo spotrebiča:
• Zdvihnite policu rukou a vyťahujte ju smerom k sebe, pokým nedosiahne štrbinu vo vodiacej drážke.
• Zdvihnite policu hore a vytiahnite ju naklonením von medzi dvierka a spotrebič.
• Polica sa vkladá späť opačným postupom.
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ČASŤ 3: INŠTALÁCIA

Umiestnenie
Umiestnite spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, ako napríklad pecí, radiátorov, priameho slnečného svetla 
a pod.
Maximálny výkon a  bezpečnosť sú zaručené pri zachovaní správnej vnútornej teploty pre príslušnú triedu 
jednotky uvedenú na typovom štítku. Tento spotrebič funguje správne v triedach N až ST.
Ak je tento spotrebič dlhší čas ponechaný pri teplotách mimo uvedeného rozsahu, nemusí fungovať správne.

Klimatická trieda Teplota okolia
SN +10 °C až +32 °C
N +16 °C až +32 °C
ST +16 °C až +38 °C
T +16 °C až +43 °C

Spotrebič nesmie byť vystavený pôsobeniu dažďa. Musí byť umožnená dostatočná cirkulácia vzduchu 
v zadnej dolnej časti spotrebiča, pretože nedostatočná cirkulácia vzduchu môže ovplyvniť výkon. Zabudované 
spotrebiče by mali byť umiestnené mimo zdrojov tepla, ako sú napríklad ohrievacie jednotky a priame slnečné 
svetlo.

Je prípustná odchýlka –6 V až +6 V od menovitého napätia. Pre prevádzku so zdrojmi s  iným napätím je 
vyžadovaný vhodný autotransformátor.
Vždy pripojte spotrebič k  funkčnému systému uzemnenia. Ak nie je sieťový zdroj uzemnený, pripojte 
spotrebič k samostatnému systému uzemnenia. O samostatné uzemnenie podľa platných noriem požiadajte 
kvalifi kovaného technika.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie vyššie uvedených pokynov a noriem pre zabránenie 
nehodám.

Čistenie interiéru pred použitím
Pred použitím očistite všetky vnútorné diely teplou vodou s neutrálnym čistiacim prostriedkom, aby sa odstránil 
zápach novoty, a dôkladne všetko vysušte. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s brúsnym účinkom alebo 
prášky, ktoré by mohli spotrebič poškodiť.

Pokyny pre inštaláciu:
Pred inštaláciou si pozorne prečítajte pokyny, aby ste sa vyhli zbytočným problémom.
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Rozmery montážneho otvoru

Nastavenie výšky
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Inštalácia spotrebiča pod kuchynskú linku

Pripevnenie spotrebiča pod kuchynskú linku
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• Musí sa pripevniť pred pripevnením vonkajších dvierok skrinky.
• Skontrolujte, či je chladnička odpojená od zdroja energie a či je prázdna.
• Odporúčame niekoho požiadať o asistenciu.

Potrebné nástroje
• Krížový skrutkovač.
• Plochý skrutkovač.

VAROVANIE!
Pri otváraní závesov buďte opatrní – sú pružinové a v prípade uzavretia v ruke hrozí nebezpečenstvo 
zranenia .

Výmena dvierok

Odstráňte doskové uzávery z vonkajšej časti dvierok chladničky.

Pri uzavretých dvierkach odstráňte skrutky na vonkajšej časti závesov. Začnite pri hornom závese.

Otvorte závesy smerom od dvierok.
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Pri tejto operácii podopierajte dolnú časť dvierok. Dávajte pozor na závesy. Odstráňte dvierka.

Pri otvorenom hornom závese odstráňte skrutky, ktoré ho pridržujú na skrinke. Dávajte na záves pozor – 
použite dlhý skrutkovač, ak ho máte k dispozícii.

Odstráňte doskové uzávery skrinky.

Obráťte záves a umiestnite ho na roh skrinky na opačnej strane uhlopriečky. Priskrutkuje ho späť na miesto.
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To isté zopakujte s druhým závesom a  vráťte späť doskové uzávery skrinky. Vráťte späť dvierka a  znovu 
pripevnite závesy.

Pred fi nálnym dotiahnutím skrutiek držiaka závesu skontrolujte, či sú dvierka chladničky vodorovne a zvisle 
vyrovnané, a či je tesnenie na všetkých stranách v správnej polohe.
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Montáž dvierok kuchynskej skrinky
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ČASŤ 4: OBRÁTENIE OTVÁRANIA DVIEROK PRIESTORU MRAZNIČKY

Otvorte trochu dvierka priestoru mrazničky a pomocou malého skrutkovača zatlačte pružinu v otvore dolného 
uloženia dvierok zľahka nahor a kompletne vyberte uloženie dvierok s dvierkami.
Umiestnite na opačnú stranu krycí uzáver (M). Otočte dvierka priestoru mrazničky o 180° a pripevnite dolné 
uloženie dvierok do otvoru pre dolné uloženie na dvierkach priestoru mrazničky.
Naddvihnite trochu dvierka priestoru mrazničky, pripevnite ich do horného uloženia dvierok a súčasne vložte 
do štvorcového otvoru dolné uloženie dvierok.
Malé posunutie dvierok priestoru mrazničky hore a dole uľahčí pripevnenie

RADA:
Zaistite, aby boli malé dvierka mrazničky pri každodennom používaní dobre uzatvorené. Inak môže 
dôjsť k zmrznutiu okolia dvierok mrazničky a následne ťažkému otváraniu dvierok mrazničky. Navyše 
sa tým zhorší spotreba energie.
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ČASŤ 5: OVLÁDANIE A FUNKCIE

Zapnutie a regulácia teploty
Zapojte zástrčku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky s uzemnením. Keď sú otvorené dvierka priestoru 
chladničky, svieti vnútorné osvetlenie.
Ovládač teploty je umiestnený na pravej strane priestoru chladničky.

Nastavenie 0 znamená:
Vypnuté.
Otočením v smere hodinových ručičiek chladničku zapnete, ďalej bude fungovať automaticky.

Nastavenie 1 znamená:
Najvyššia teplota, najteplejšie nastavenie.

Nastavenie 7 (koncová poloha) znamená:
Najnižšia teplota, najchladnejšie nastavenie.

DÔLEŽITÉ!
Pri bežnom použití odporúčame vybrať nastavenie 2, 3 alebo 4; ak chcete vyššiu alebo nižšiu teplotu, 
otočte otočný ovládač na  zodpovedajúce nastavenie. Keď otočíte otočný ovládač na nižšiu hodnotu, 
usporíte viac energie. V opačnom prípade bude spotreba energie vyššia.

DÔLEŽITÉ!
Kombinácia vysokej izbovej teploty (napr. v horúcich letných dňoch) a nastavenia nízkej teploty (poloha 
6 až 7) môže spôsobiť nepretržitý chod kompresora!
Dôvod: Keď je izbová teplota vysoká, musí kompresor nepretržite bežať, aby udržal nízku teplotu 
v spotrebiči.

DÔLEŽITÉ! 
Vyberte, prosím, príslušný postup podľa typu žiarovky.
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Výmena žiarovky

VÝSTRAHA!
Pred výmenou žiarovky spotrebič vypnite a odpojte od zdroja energie, prípadne odstráňte poistku alebo 
vypnite istič.
Údaje žiarovky : 220 – 240 V, max. 15 W.
Na vypnutie spotrebiča nastavte regulátor teploty do polohy „0“.
Odpojte sieťovú zástrčku. Na výmenu žiarovky uvoľnite skrutku. Stlačte kryt žiarovky a  posuňte ho 
dozadu. Vymeňte chybnú žiarovku. Znovu nasaďte kryt žiarovky a pripevnite skrutku.
Chladničku opäť zapnite.

Výmena LED žiarovky

VÝSTRAHA!
Pri výmene LED žiarovky neskúsenými osobami môže dôjsť k  zraneniu alebo vážnej poruche. Musí ju 
vymeniť kvalifi kovaná osoba, aby nehrozilo žiadne nebezpečenstvo. Kontaktujte so žiadosťou o pomoc 
miestne servisné stredisko.
Pred výmenou žiarovky spotrebič vypnite a odpojte od zdroja energie, prípadne odstráňte poistku alebo 
vypnite istič.
Údaje LED žiarovky: 220 – 240 V, max. 1,5 W.
Na vypnutie spotrebiča nastavte regulátor teploty do polohy „0“.
Odpojte sieťovú zástrčku. Na výmenu žiarovky uvoľnite skrutku. Stlačte kryt žiarovky a  posuňte ho 
dozadu. Vytiahnite pevný blok držiakov svetla. Vymeňte chybnú žiarovku. Zasuňte späť LED žiarovku 
k dolnej časti a vložte do štrbiny pevný blok držiakov svetla. Znovu nasaďte kryt žiarovky a pripevnite 
skrutku. Chladničku opäť zapnite.
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ČASŤ 6: HLUK POČAS PREVÁDZKY

Pre chladiace zariadenie sú charakteristické nasledujúce zvuky:

Cvakanie

Cvaknutie môžete zaznamenať pri každom zapnutí a vypnutí kompresora.

Bručanie
Bručanie môžete zaznamenať počas chodu kompresora.

Bublanie
Bublanie alebo špliechanie môžete zaznamenať pri vtekaní chladiaceho média do tenkých trubíc.

Špliechanie
Tento zvuk budete počuť aj krátko po vypnutí kompresora.

Skladovanie potravín a nápojov
Na optimálne používanie priestoru chladničky dodržujte nasledujúce pokyny:
Nikdy do chladničky nevkladajte teplé tekutiny alebo potraviny v čase, kedy sa odparujú;
Pred uložením potraviny zakryte alebo zabaľte (najmä potraviny obsahujúce korenie);
Usporiadajte potraviny tak, aby mohol v okolitom priestore voľne prúdiť vzduch.
Mäso (všetky druhy): zabaľte do ochranného obalu a uložte na maximálne 1 – 2 dni.
Varené potraviny, studené pokrmy a pod. musia byť dobre zakryté a uložené na akomkoľvek mieste chladničky.
Ovocie a zelenina by mali byť očistené a uložené do príslušnej zásuvky.
V chladničke neskladujte banány, zemiaky, cibuľu a cesnak, ak nie sú prebalené.

Police na potraviny
Steny chladného priestoru sú vybavené vodidlami, ktoré umožňujú vložiť mriežky alebo police do rôznych 
polôh podľa potreby.

Umiestnenie priehradiek vnútorných dvierok
Priehradky vnútorných dvierok je možné vložiť do rôznych polôh. Pri zmene polohy postupujte nasledovne:
Vytiahnite priehradku smerom hore z jej držiaka a vložte ju do novej polohy.
Hornú priehradku je možné v prípade potreby odstrániť kvôli dôkladnému vyčisteniu.

Skladovanie zmrazených potravín/zmrazovaných čerstvých potravín
Spotrebiče s priestormi označenými symbolom  je možné používať na skladovanie zmrazených potravín 
na maximálne jeden mesiac. Spotrebiče so symbolom  sú vhodné na skladovanie zmrazených 
potravín, ale nie zmrazovaných čerstvých potravín, zatiaľ čo spotrebiče so symbolom  sú vhodné 
na oba spôsoby použitia.
• Pri skladovaní zmrazených potravín sa uistite, že ich predajca správne skladoval.
• Interval medzi kúpou a vložením potravín do mrazničky by mal byť čo najkratší.
• Nikdy neprekračujte lehotu skladovateľnosti uvedenú na obale potravín.
• Otvárajte dvierka mrazničky, len keď je to nutné, a na čo najkratší čas.
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• V  prípade použitia spotrebiča po dlhom čase mimo prevádzky zaistite, aby bol ovládač termostatu 
nastavený na najvyššie nastavenie, a zapnite spotrebič bez vložených potravín na 2 – 3 hodiny. Až potom 
vložte do chladničky potraviny a  nastavte termostat na strednú hodnotu. Spotrebiče s  priestormi bez 
označenia symbolom sú nevhodné na zmrazovanie čerstvých potravín a skladovanie zmrazených potravín

• Ak sa potraviny uložené v priestore mrazničky neúmyselne rozmrazia, napr. z dôvodu výpadku napájania, 
mali by sa skonzumovať čo najskôr, a to aj vtedy, keď neboli úplne rozmrazené. Potraviny je po uvarení 
možné tiež znovu zmraziť (  spotrebič).

• Krátke prerušenia (max. 6 – 8 hodín) nemajú na zmrazené potraviny žiadny negatívny vplyv.

DÔLEŽITÉ! 
Aby ste objem priestoru na uloženie čerstvých potravín a  priestoru na uloženie zmrazených potravín 
využili na maximum, môžete podľa potreby odstrániť jednu alebo viac políc alebo zásuviek.
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ČASŤ 7: ODMRAZOVANIE

Prečo odmrazovať
Voda obsiahnutá v potravinách alebo voda, ktorá sa dostane do vzduchu vnútri chladničky otváraním dvierok, 
môže vnútri vytvoriť vrstvu námrazy. Ak je námraza hrubá, zníži sa účinnosť chladenia. Ak je hrubšia než 
10 mm, mali by ste ju odmraziť.

Odmrazovanie v priestore na skladovanie čerstvých potravín
Je automaticky riadené zapnutím alebo vypnutím regulátora teploty tak, aby nebolo nutné vykonávať žiadnu 
operáciu odmrazovania. Voda z odmrazovania bude prostredníctvom odtokovej rúrky v zadnej časti chladničky 
automaticky odvádzaná do odkvapkávacej misky.

Odmrazovanie v priestore na skladovanie zmrazených potravín
Odmrazovanie priestoru mrazničky je nutné vykonať ručne. Pred odmrazovaním vyberte potraviny; vyberte 
zásobník na ľad a zásuvky alebo ich vložte dočasne do priestoru na skladovanie čerstvých potravín, potom 
nastavte ovládač regulátora teploty do polohy „0“ (kompresor prestane pracovať) a  ponechajte dvierka 
chladničky otvorené, pokým sa ľad a  námraza úplne nerozpustia a  nenahromadia v  dolnej časti priestoru 
mrazničky. Zotrite vodu pomocou jemnej handričky. Na urýchlenie procesu odmrazovania môžete vložiť 
do mraziaceho priestoru misku s teplou vodou (približne 50 °C) a zoškrabnúť ľad a námrazu pomocou 
odmrazovacej špachtle. Po tom, čo tak urobíte, nezabudnite nastaviť ovládač regulátora teploty do pôvodnej 
polohy. Neodporúčame ohrievať priestor mrazničky priamo horúcou vodou alebo sušičom vlasov, aby nedošlo 
k deformácii vnútorného plášťa. Ďalej neodporúčame zoškrabovať ľad a námrazu alebo oddeľovať potraviny 
primrznuté k nádobám ostrými alebo drevenými nástrojmi, aby ste nepoškodili vnútorný plášť alebo povrch 
výparníka.

VÝSTRAHA!
Pred odmrazovaním, prosím, spotrebič vypnite.
Spotrebič vypnete nastavením regulátora teploty do polohy „0“.

DÔLEŽITÉ! 
Táto chladnička by sa mala odmrazovať aspoň raz za mesiac. Ak sa počas jej prevádzky často otvárali 
dvierka alebo ak sa spotrebič používal v extrémne vlhkom prostredí, odporúčame odmrazovať každé 
dva týždne.

Dlhšie vyradenie z prevádzky
Ak nebudete spotrebič dlhšie používať, po vyprázdnení ho dôkladne vyčistite, odpojte spotrebič od zdroja 
energie a ponechajte dvierka pootvorené, aby nedošlo k tvorbe nepríjemných zápachov.
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ČASŤ 8: TIPY NA ÚSPORU ENERGIE

1. Neukladajte do chladničky teplé potraviny. Nechajte ich najskôr vychladnúť. Spotrebič neumiestňujte do 
blízkosti sporákov, radiátorov alebo iných zdrojov tepla. Vysoká izbová teplota spôsobuje dlhší a častejší 
chod kompresora

2. Počas používania spotrebiča neotvárajte dvierka príliš často a nenechávajte dvierka otvorené dlhšie, než je 
potrebné.

3. Nenastavujte nižšiu teplotu, než je nutné.
4. Chladničku s  priamym chladením (s mrazničkou) je nutné v  prípade potreby odmraziť. Tým sa zlepší 

prenos chladu a zníži spotreba energie.
5. Skladujte potraviny s rozmyslom. Neprekračujte uvedenú lehotu skladovateľnosti.
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ČASŤ 9: RIEŠENIE PROBLÉMOV

Príčinou chybnej prevádzky spotrebiča nie je vždy technická porucha, ale ide vždy o technickú poruchu často 
spôsobenú nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Aby ste zbytočne nevyžadovali technickú asistenciu a 
ušetrili príslušné výdavky, odporúčame vám vykonať nasledujúce postupy.

Príznak Čo robiť
Porucha činnosti spotrebiča Skontrolujte, či nie je odpojený zdroj energie

Skontrolujte, či nie je termostat nastavený na „0“;
Skontrolujte, či je zástrčka riadne zasunutá do sieťovej zásuvky;
Skontrolujte, či nebolo aktivované zariadenie na automatické odpojenie 
na sieťovom vedení alebo či nedošlo k pretaveniu poistky;
Skontrolujte, či nie je chybný napájací kábel.

Vnútorná teplota nie je 
dostatočne nízka

Skontrolujte, či sa dvierka riadne uzatvárajú;
Skontrolujte, či môže vzduch voľne cirkulovať;
Skontrolujte správnosť nastavenia termostatu;
Skontrolujte, či nie je chladnička umiestnená v blízkosti zdrojov tepla;
Skontrolujte, či je kondenzátor čistý;

Príliš nízka vnútorná teplota Skontrolujte správnosť nastavenia termostatu.
Kompresor nepretržite beží. Nastavte termostat tak, aby bola dosiahnutá správna teplota.

Skontrolujte, či sú dvierka uzatvorené.
Nedávno bolo do spotrebiča uložené veľké množstvo potravín alebo sa 
dvierka často otvárali.
Skontrolujte, či nie sú zakryté vetracie otvory.

Vnútorné osvetlenie nefunguje Skontrolujte, či je spotrebič zapnutý. Alebo odpojte zástrčku od sieťovej 
zásuvky, vyberte projekčnú mriežku z jednotky termostatu a skontrolujte, 
či je svetlo riadne dotiahnuté. Vymeňte akékoľvek chybné žiarovky za 
nové15 W žiarovky s rovnakým napätím uvedeným na typovom štítku 
v prístroji.

LED ŽIAROVKA nefunguje Musí ju vymeniť kvalifi kovaná osoba, aby sa vylúčilo akékoľvek 
nebezpečenstvo. Kontaktujte so žiadosťou o pomoc vaše miestne 
servisné stredisko.

Ak sa aj napriek kontrole vyššie uvedených problémov porucha stále vyskytuje, obráťte sa na miestne servisné 
stredisko.
V záručnej lehote by mal zákazník zaistiť vykonanie vyššie uvedených kontrol, pretože ak nepôjde o mechanickú 
poruchu či elektrickú poruchu, bude si technik opravu účtovať.



Hmotnosť kg  32

Hflučnosť 4) dB (re 1pW) 39
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ČASŤ 10: KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV

KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV: Philco

Obchodná značka: 

Značka Philco
Identifi kácia modelu PTB 821 BU
Typ spotrebiča 3) 7
Trieda energet. účinnosti 
(A… nízka spotreba el. energie až G… vysoká spotreba el. energie) A+

Spotreba energie za 365 dní 1) kWh 176
Úžitkový objem celkovo: l 117
z toho: objem chladiacej časti l 100
z toho: objem mraziacej časti l 17
Hviezdičkové označenie mraziaceho priestoru ****
Beznámrazový Priestor pre mrazenie a chladenie
Doba skladovania pri vypnutí (doba nábehu teploty) [h] 12
Mraziaca kapacita kg/24 h 2
Klimatická trieda 2) N / ST
Napätie 220 – 240 V/50 Hz

Rozmery cm (v × š × h) 82 × 59 × 54,3

Vstavaný spotrebič áno

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

2)  SN: okolité teploty od +10 °C do +32 °C 
      ST: okolitá teplota od +18 °C do +38 °C 
      N: okolitá teplota od +16 °C do +32 °C 
3)  1 = Chladnička bez priestorov s nízkou teplotou 
     7 = Chladnička/mraznička s priestormi s nízkou teplotou *(***) 
     8 = Skriňová mraznička 
4)  Hlučnosť podľa európskej normy EN 60704.

POZNÁMKA:
Všetky tu uvedené údaje sa môžu zmeniť.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

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

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

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

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

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

Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; CZECH REPUBLIC
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY



is a registered trademark used under license from 
Electrolux International Company, U.S.A.

Manufacturer/Výrobce/Výrobca:
PHILCO
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC




