




















































ČÁST 1 O: ÚDRŽBA A PÉČE O CHLADNIČKU 

Odmrazování mrazničky 

Prostor mrazničky se odmrazuje automaticky, bez ručního zásahu 

Čištění 

Zbytky potravin v chladničce mohou způsobovat nepříjemný zápach, a proto je nutno chladničku pravidelně 
čistit. 
• Z bezpečnostních důvodů před čištěním odpojte napájecí zástrčku.
• Používejte pro čištění chladničky jemný hadřík nebo houbu namočenou v teplé vodě.
• Vodu z povrchu chladničky odstraňte suchým hadříkem.

Výměna světel v mrazničce a chladničce, specifikace světel
Specifikace: DC (stejnosm.) 12 V, LED .
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.

Výměna lampy chladničky 

• Vypněte napájení
• Jak je uvedeno na obrázku, odstraňte

stínítko ve směru řídicí šipky, a pak
dotáhněte šrouby a odstraňte LED světlo;

lampa chladničky stínítko lampy 

• Vraťte zpět stejným postupem v opačném
pořadí

• Výměnu by měli provádět profesionálové

Výměna lampy mrazničky 

• Odpojte zástrčku pro odpojení napájení.

\ z 

• Stlačte a odstraňte stínítko podle směru na přiloženém výkresu. Odstraňte šrouby a LED lampu.

Lampa mrazničky 
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Stínítko 
Šipka indikuje směr 
demontáže. 
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1-hvězdička Ano 3 - - -

2-hvězdička Ne - - - -

3-hvězdička Ne - - - -

4-hvězdička Ano 154 -18 14 A 

2-hvězdičkový
Ano 25 - - -

prostor

Zásuvka 

s měnící se Ne - - - -

teplotou 

4-hvězdičkový prostor

Funkce rychlého zmrazení ANO 

Typ světelného zdroje LED 

Třída energetické účinnosti G 

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 
, o 

MATE RIALU 

Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu . 

._ "' ., "' ._ ,_ g

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH SPOTREBICU 

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. 

( E 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. 

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce. 
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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

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 1 O °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 m má rozmezí teploty od 16 °C do 43 °C.

k ťÁST ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBlťl  

• 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 ČÁSTI A ODDÍLY SPOTŘEBIČE  

• Tento spotřebič není 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

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 

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. 

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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