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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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1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

•	 PO	POUŽITÍ	A	PŘED	PROVEDENÍM	UŽIVATELSKÉ	ÚDRŽBY	
SPOTŘEBIČE, MUSÍ BÝT SPOTŘEBIČ ODPOJEN OD ELEKTRICKÉ 
SÍTĚ.

•	 TENTO	SPOTŘEBIČ	NENÍ	URČEN	K	POUŽÍVÁNÍ	OSOBAMI	
(VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO 
DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI, ČI NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ 
A ZNALOSTÍ, POKUD NEJSOU POD DOZOREM NEBO NEJSOU 
POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE OSOBOU ZODPOVĚDNOU 
ZA JEJICH BEZPEČNOST.

•	 DĚTI	MUSÍ	BÝT	NEUSTÁLE	POD	DOZOREM,	ABY	SI	S	TÍMTO	
SPOTŘEBIČEM NEHRÁLY.

•	 POKUD	JE	POŠKOZEN	NAPÁJECÍ	KABEL,	MUSÍ	HO	VYMĚNIT	
VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ ZÁSTUPCE NEBO OSOBY S 
PODOBNOU KVALIFIKACÍ, ABY SE TAK PŘEDEŠLO NEBEZPEČÍ.

•	 USCHOVEJTE	SI	TENTO	NÁVOD	A	ZAJISTĚTE,	ABY	ZŮSTAL	SE	
SPOTŘEBIČEM V PŘÍPADĚ JEHO PŘEMÍSTĚNÍ NEBO PRODEJE 
TAK,	ABY	KAŽDÝ,	KDO	HO	BUDE	POUŽÍVAT	V	PRŮBĚHU	
JEHO ŽIVOTNOSTI, MOHL BÝT SPRÁVNĚ INFORMOVÁN O 
UPOZORNĚNÍCH TÝKAJÍCÍCH SE POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOSTI.

•	 PROCES	ODMRAZOVÁNÍ	SE	NESNAŽTE	URYCHLIT	
MECHANICKÝMI	PROSTŘEDKY	ČI	JINÝMI	POMŮCKAMI	S	
VÝJIMKOU TĚCH, KTERÉ JSOU DOPORUČENY VÝROBCEM.

•	 NEPOŠKOZUJTE	CHLADICÍ	OKRUH.
•	 NEPOUŽÍVEJTE	UVNITŘ	SPOTŘEBIČE	PRO	USKLADNĚNÍ	

POTRAVIN JINÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE, POKUD NEJDE O TYP 
DOPORUČENÝ VÝROBCEM.



Copyright © 2015, Fast ČR, a. s. Revize 01/2020

CZ - 3

•	 CHLADNIČKU	PROSÍM	LIKVIDUJTE	PODLE	MÍSTNÍCH	PŘEDPISŮ,	
Z	DŮVODU	POUŽITÍ	HOŘLAVÉHO	PLYNU.

•	 NEBLOKUJTE	VĚTRACÍ	OTVORY	V	KRYTU	SPOTŘEBIČE	NEBO	V	
PŘÍPADĚ VESTAVBY SPOTŘEBIČE, V KUCHYŇSKÉ LINCE.

•	 UVNITŘ	TOHOTO	SPOTŘEBIČE	NESKLADUJTE	VÝBUŠNÉ	LÁTKY,	
JAKO NAPŘÍKLAD SPREJE S HOŘLAVÝM OBSAHEM.

•	 TENTO	SPOTŘEBIČ	JE	URČEN	PRO	POUŽITÍ	V	DOMÁCNOSTECH	
NEBO PODOBNÝCH PROSTORÁCH, JAKO NAPŘÍKLAD:
- ZAMĚSTNANECKÉ KUCHYŇKY V OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH 

A NA DALŠÍCH PRACOVIŠTÍCH;
-	 FARMY	A	PROSTORY	VYUŽÍVANÉ	KLIENTY	HOTELŮ,	MOTELŮ	A	
DALŠÍCH	OBYTNÝCH	PROSTORŮ;

- UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ TYPU „POKOJ SE SNÍDANÍ“;
- CATERING A PODOBNÉ NEPRODEJNÉ POUŽITÍ.

•	 TENTO	SPOTŘEBIČ	JE	URČEN	K	POUŽITÍ	V	DOMÁCNOSTI	A	K	
PODOBNÝM	ZPŮSOBŮM	POUŽITÍ,	NAPŘÍKLAD	V	KUCHYŇKÁCH	
PRO ZAMĚSTNANCE V PRODEJNÁCH, KANCELÁŘÍCH A V 
DALŠÍM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ; NA FARMÁCH A PRO POUŽITÍ 
ZÁKAZNÍKY V HOTELECH, MOTELECH A DALŠÍCH UBYTOVACÍCH 
ZAŘÍZENÍCH; V ZAŘÍZENÍCH TYPU „BED AND BREAKFAST“; V 
OBLASTI CATERINGU A PRO DALŠÍ VYUŽITÍ NEPRODEJNÍHO 
TYPU.

•	 POKUD	DOJDE	K	POŠKOZENÍ	NAPÁJECÍHO	KABELU	
SPOTŘEBIČE, SMÍ JEJ VYMĚNIT POUZE VÝROBCE, JEHO 
ZÁKAZNICKÝ SERVIS NEBO OSOBY S PODOBNOU KVALIFIKACÍ, 
ABY SE PŘEDEŠLO NEBEZPEČÍ.

•	 V	TOMTO	SPOTŘEBIČI	NESKLADUJTE	VÝBUŠNÉ	LÁTKY,	JAKO	
JSOU PLECHOVÉ NÁDOBY S AEROSOLY OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVÝ 
HNACÍ PLYN.
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•	 PO	POUŽITÍ	A	PŘED	PROVÁDĚNÍM	UŽIVATELSKÉ	ÚDRŽBY	
SPOTŘEBIČE JE NUTNÉ SPOTŘEBIČ ODPOJIT OD ZDROJE 
NAPÁJENÍ.

•	VAROVÁNÍ: VĚTRACÍ OTVOR VE SKŘÍNI SPOTŘEBIČE NEBO 
VE VESTAVĚNÉ KONSTRUKCI UDRŽUJTE OTEVŘENÝ A BEZ 
PŘEKÁŽEK.

•	VAROVÁNÍ: PROCES ODMRAZOVÁNÍ NEZRYCHLUJTE POMOCÍ 
ŽÁDNÝCH	MECHANICKÝCH	ZAŘÍZENÍ	ANI	JINÝM	ZPŮSOBEM	
KROMĚ	ZPŮSOBŮ	DOPORUČENÝCH	VÝROBCEM.

•	VAROVÁNÍ: DBEJTE NA TO, ABYSTE NEPOŠKODILI OKRUH 
CHLADIVA.

•	VAROVÁNÍ:	UVNITŘ	PROSTORŮ	NA	UCHOVÁVÁNÍ	POTRAVIN	
SPOTŘEBIČE NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE, POKUD 
SE NEJEDNÁ O SPOTŘEBIČE TYPU DOPORUČENÉHO VÝROBCEM.

•	VAROVÁNÍ: CHLADNIČKU LIKVIDUJTE V SOULADU S MÍSTNÍMI 
PŘEDPISY, PROTOŽE POUŽÍVÁ HOŘLAVÝ HNACÍ PLYN A 
CHLADIVO.

•	VAROVÁNÍ: PŘI UMISŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČE DBEJTE NA TO, 
ABY NEDOŠLO K ZACHYCENÍ NEBO POŠKOZENÍ NAPÁJECÍHO 
KABELU.

•	VAROVÁNÍ: NEUMISŤUJTE DO ZADNÍ ČÁSTI SPOTŘEBIČE 
VÍCENÁSOBNÉ PŘENOSNÉ ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY ANI 
PŘENOSNÉ ZDROJE NAPÁJENÍ.

•	 NEPOUŽÍVEJTE	PRODLUŽOVACÍ	KABELY	ANI	NEUZEMNĚNÉ	
ADAPTÉRY (SE DVĚMA KOLÍKY).

•	NEBEZPEČÍ: HROZÍ NEBEZPEČÍ ZAVŘENÍ DĚTÍ UVNITŘ 
SPOTŘEBIČE. NEŽ VYHODÍTE STAROU CHLADNIČKU NEBO 
MRAZNIČKU:
- DEMONTUJTE DVÍŘKA.
- PONECHTE POLICE NA MÍSTĚ, ABY DOVNITŘ NEMOHLY 

SNADNO VLÉZT DĚTI.
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•	 NEŽ	ZAČNETE	INSTALOVAT	PŘÍSLUŠENSTVÍ,	JE	NUTNÉ	
CHLADNIČKU NEJPRVE ODPOJIT OD ZDROJE NAPÁJENÍ.

•	 CHLADIVO	A	PĚNIVÝ	MATERIÁL	CYKLOPENTAN	POUŽITÉ	
V CHLADNIČCE JSOU HOŘLAVÉ LÁTKY. PŘI LIKVIDACI 
CHLADNIČKY JE PROTO TŘEBA CHLADNIČKU UDRŽOVAT MIMO 
VEŠKERÉ ZDROJE OHNĚ RECYKLOVAT SPECIALIZOVANOU 
SPOLEČNOSTÍ, KTERÁ MÁ ODPOVÍDAJÍCÍ KVALIFIKACI; 
NESMÍ PROBÍHAT LIKVIDACE SPALOVÁNÍM, ABY NEDOŠLO K 
POŠKOZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NEBO K JINÝM ŠKODÁM.

•	 PRO	STANDARD	EN:	TENTO	SPOTŘEBIČ	SMÍ	POUŽÍVAT	DĚTI	
STARŠÍ 8 LET A OSOBY S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI 
NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM 
ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOHLEDEM 
NEBO POKUD JIM BYLY POSKYTNUTY POKYNY S OHLEDEM 
NA BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE A POKUD CHÁPOU 
NEBEZPEČÍ SOUVISEJÍCÍ S JEHO POUŽÍVÁNÍM. DĚTI VE VĚKU 
OD	3	DO	8	LET	SMÍ	DO	CHLADICÍCH	SPOTŘEBIČŮ	VKLÁDAT	
PŘEDMĚTY A VYJÍMAT JE Z NICH.

•	 PRO	STANDARD	IEC:	TENTO	SPOTŘEBIČ	NESMÍ	POUŽÍVAT	
LIDÉ (VČETNĚ DĚTÍ) S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI 
NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATEČNÝMI 
ZNALOSTMI A ZKUŠENOSTMI, POKUD NEJSOU POD DOHLEDEM 
DOSPĚLÉ OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA JEJICH BEZPEČNOST NEBO 
POKUD JIM TATO OSOBA NEPODALA DOSTATEČNÉ INSTRUKCE.

•	 DOHLÍŽEJTE	NA	DĚTI,	ABY	SI	SE	SPOTŘEBIČEM	NEHRÁLY.
•	 ABY	NEDOŠLO	KE	KONTAMINACI	POTRAVIN,	DODRŽUJTE	

PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY: OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK NA 
DLOUHOU	DOBU	MŮŽE	ZPŮSOBIT	VÝRAZNÉ	ZVÝŠENÍ	TEPLOTY	
V PROSTORECH SPOTŘEBIČE.
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- PRAVIDELNĚ ČISTĚTE POVRCHY, KTERÉ MOHOU PŘIJÍT DO 
KONTAKTU S POTRAVINAMI, A PŘÍSTUPNÉ SYSTÉMY PRO 
ODTOK VODY.

- VYČISTĚTE NÁDRŽE NA VODU, POKUD JSTE JE PO DOBU 
48 HODIN NEPOUŽILI; PROPLÁCHNĚTE VODNÍ SYSTÉM 
PŘIPOJENÝ KE ZDROJI VODY, POKUD JSTE VODU NEČERPALI 
PO DOBU 5 DNÍ.

- SYROVÉ MASO A RYBY V CHLADNIČCE SKLADUJTE VE 
VHODNÝCH NÁDOBÁCH, ABY NEPŘIŠLY DO KONTAKTU S 
OSTATNÍMI POTRAVINAMI NEBO ABY NA NĚ NEKAPALY.

- DVOUHVĚZDIČKOVÉ PROSTORY  NA MRAŽENÉ 
POTRAVINY JSOU VHODNÉ NA SKLADOVÁNÍ 
PŘEDMRAŽENÝCH POTRAVIN, SKLADOVÁNÍ NEBO VÝROBU 
ZMRZLINY A VÝROBU LEDOVÝCH KOSTEK.

- JEDNOHVĚZDIČKOVÉ , DVOUHVĚZDIČKOVÉ  A 
TŘÍHVĚZDIČKOVÉ  PROSTORY NEJSOU VHODNÉ KE 
ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN.

- POKUD BUDETE CHLADICÍ SPOTŘEBIČ PONECHÁVAT 
PO DELŠÍ DOBU PRÁZDNÝ, VYPNĚTE JEJ, ODMRAZTE, 
VYČISTĚTE, VYSUŠTE A PONECHTE OTEVŘENÁ DVÍŘKA, ABY VE 
SPOTŘEBIČI	NEMOHLY	RŮST	PLÍSNĚ.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU / HOŘLAVÉ MATERIÁLY
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2. INSTALACE VAŠEHO NOVÉHO SPOTŘEBIČE

Před prvním použitím spotřebiče byste si měli projít následující doporučení.

VĚTRÁNÍ SPOTŘEBIČE 
S cílem zlepšit účinnost chladicího systému a ušetřit energii je nutné zajistit dostatečnou ventilaci 
kolem spotřebiče, za účelem odvodu tepla. 
Z tohoto důvodu musí být zajištěn dostatečný prostor kolem spotřebiče. Doporučujeme ponechat 
minimálně 50-70 mm volného prostoru od zadní zdi, nejméně 100 mm od horní strany a nejméně 
100 mm od jeho bočních stěn a zajistit dostatek prostoru před dvířky k zajištění otevření o 150°. Viz 
následující obrázky.

�����
�

50
-7

0

Potřebný prostor (mm)

W W1 D D1

908 411.5 550 1096.5

Poznámka:
Tento spotřebič funguje dobře v klimatické třídě od SN do ST. Spotřebič nemusí fungovat správně, 
pokud zůstane delší dobu při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem.

Klimatická třída Okolní teplota

SN +10°C do +32°C

N +16°C do +32°C

ST +16°C do +38°C

T +16°C do +43°C

•	 Postavte	spotřebič	na	suché	místo,	chráněné	před	vysokou	vlhkostí.
•	 Spotřebič	udržujte	mimo	přímé	sluneční	záření,	déšť	nebo	mráz.	
 Postavte spotřebič dále od zdrojů tepla, jako jsou kamna, oheň nebo ohřívače.
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VYROVNÁNÍ SPOTŘEBIČE
•	 K	dostatečnému	vyrovnání	a	zajištění	cirkulace	spodní	zadní	části	spotřebiče	může	být	nutné	upravit	

spodní nožičky. Upravte je prosím pomocí vhodného klíče.
•	 K	zajištění	samozavíraní	dvířek,	otáčením	stavitelných	nožiček	nakloňte	vrchol	spotřebiče	směrem	

dozadu přibližně o 10 mm nebo 0,5°.
•	 Když	budete	přemisťovat	spotřebič,	nezapomeňte	nožičky	zatočit	zpět,	aby	bylo	možné	spotřebič	volně	

pohybovat. Po přemístění opět instalujte spotřebič.

Upozornění! 
Válečky, které nejsou kolečka, by se měly použít jen pro pohyb vzad nebo vpřed. Pohyb chladničky do 
stran může způsobit poškození vaší podlahy a válečků.

0.5°

stavitelné spodní nožičky
stavitelné spodní nožičky
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3. POPIS SPOTŘEBIČE

1. LED osvětlení zóny mražení
2. Regál dvířek mrazničky
3. Těsnění dvířek mrazničky
4. Kryt kanálu proudění vzduchu v mrazničce
5. Přihrádka mrazničky
6. Horní šuplík mrazničky
7. Spodní šuplík mrazničky
8. Levá spodní stavitelná nožička

Poznámka: 
Z důvodu neustálé úpravy našich výrobků se může chladnička mírně lišit od uvedené v návodu k 
obsluze, funkce a způsob použití zůstávají přesto nezměněné.

9. LED osvětlení zóny chlazení
10. Přihrádka dvířek chladničky
11. Kryt kanálu proudění vzduchu v chladničce
12. Držák na vajíčka (uvnitř)
13. Přihrádka v chladničce
14. Těsnění dvířek chladničky
15. Horní šuplík chladničky
16. Spodní šuplík chladničky
17. Pravá spodní stavitelná nožička
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4. ZOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Používejte spotřebič v souladu s následujícími pokyny k ovládání, přičemž váš spotřebič má ovládací panel 
dle zobrazení na obrázku níže.

Při zcela prvním zapnutí spotřebiče začne fungovat nasvícení ikon na panelu displeje. 
Pokud nestisknete žádné tlačítka a dvířka jsou zavřená, nasvícení po uplynutí 60 sekund 
zhasne. Ovládací panel obsahuje dvě oblasti týkající se teploty a jedné oblasti týkající se 
různých režimů.

OVLÁDÁNÍ TEPLOTY
Doporučujeme vám, aby byla při prvním spuštění chladničky teplota v chladničce 
nastavená na 4 °C a v mrazničce na -18 °C. Pokud chcete změnit teplotu, držte se níže 
uvedených pokynů.

Upozornění! 
Když nastavujete teplotu, nastavte průměrnou teplotu pro celý chladicí prostor. 
Teploty uvnitř každého prostoru se mohou lišit od teplotních hodnot zobrazených 
na panelu, v závislosti na tom, kolik potravin uskladníte a na tom, kde je umístíte. 
Vysoká nebo nízká teplota v místnosti může také ovlivnit aktuální teplotu uvnitř 
spotřebiče.

ODEMKNUTÍ
Pokud je zobrazena ikona „ “ jsou všechna tlačítka uzamčené. Odemknete jejich stisknutím a podržením 
tlačítka „ / “ na 3 sekundy. Opět se uzamkne, pokud 20 sekund nestisknete žádné tlačítko.

REŽIM
 Stisknutím tlačítka „ / “ zvolte „ “když je zobrazeno“ “.  Když zvolíte „ “, počkejte 10 sekund, dokud 
odpovídající ikona bliká.

 FUNKCE SUPER COOL
Funkce Super Cool dokáže chladit potraviny mnohem rychleji a udržuje jejich čerstvé delší dobu.
•	 Stisknutím	tlačítka	„ “ zvolte funkci Super Сool. Rozsvítí se indikátor.
•	 Ochlazení	maximálního	množství	potravin	trvá	asi	6	hodin.
•	 Funkce	Super	Cool	se	po	6	hodinách	automaticky	vypne.
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 FUNKCE SUPER FREEZE
Funkce Super Freeze rychle sníží teplotu v mrazničce, takže potraviny se rychleji zmrazí. Pomáhá to uchovat 
vitamíny a živiny v čerstvých potravinách a udržet potraviny déle čerstvé.
•	 Stisknutím	tlačítka	„ “ zvolte funkci Super Freeze. Rozsvítí se indikátor.
•	 Zmrazení	maximálního	množství	potravin	trvá	asi	24	hodin.
•	 Funkce	Super	Freeze	se	po	26	hodinách	automaticky	vypne.

 UMĚLA INTELIGENCE
•	 Pokud	je	vybrána	tato	funkce,	teplota	zařízení	se	automaticky	upraví.
•	 Když	je	aktivní	funkce	Artificial	Intelligence,	teplota	v	chladničce	se	automaticky	přepne	na	4°C	a	v	

mrazničce na -18°C.

 Chladnička
•	 Můžete	stisknout	tlačítko	„ “ k aktivaci režimu pro ovládání teploty v chladničce. Pokud tlačítko stisknete 

a podržíte, teplota bude nastavená v následujícím pořadí.

 Mraznička
•	 Stisknutím	tlačítka	„ “ můžete aktivovat režim pro ovládání teploty v mrazničce. Pokud tlačítko stisknete 

a podržíte, teplota bude nastavená v následujícím pořadí.

ALARM OTEVŘENÍ DVÍŘEK
•	 Když	jsou	dvířka	chladničky	nebo	mrazničky	otevřená	příliš	dlouho,	spustí	se	alarm	otevřených	dvířek.	

Zvuková signalizace automaticky přestane znít po uplynutí 10 minut.
•	 Pro	úsporu	energie	neponechávejte	prosím	při	použití	spotřebiče	otevřená	dvířka	po	zbytečně	dlouhou	

dobu. Tento alarm lze zrušit zavřením dvířek.
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5. POUŽITÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE

Tato část vás seznámí se způsobem použití většiny užitečných funkcí.
Doporučujeme vám, abyste si ji přečetli dříve, než začnete tento spotřebič používat.

NASTAVENÍ DVÍŘEK
Pokud zjistíte, že dvířka nejsou ve stejné výšce, můžete použít klíč k nastavení dvířek chladničky. 
Pokud jsou dvířka mrazničky výše než dvířka chladničky. Nejdříve můžete použít klíč k otáčení šroubu proti 
směru hodinových ručiček na spodním závěsu, čímž se mohou dvířka zvýšit. Pak použijte klíč k zajištění 
matice na místě.

šroub

matice

klíč

POUŽITÍ PROSTORU VAŠÍ CHLADNIČKY
Prostor chladničky je vhodný pro skladování zeleniny a ovoce. Potraviny uvnitř spotřebiče byste měli zabalit, 
aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti nebo přenosu chutí na jiné potraviny.

Upozornění! 
Nikdy nezavírejte dvířka chladničky, dokud jsou vytažené přihrádky, zásobníky a/nebo teleskopické 
posuvné části. Mohlo by dojít k jejich poškození i poškození spotřebiče.

SKLENĚNÉ PŘIHRÁDKY A PŘIHRÁDKY DVÍŘEK
Prostor chladničky je vybaven 4 skleněnými přihrádkami a několika různými přihrádkami dvířek, které jsou 
vhodné pro skladování vajíček, nápojů v plechovkách a láhvích, i balených potravin. Lze je umístit do různé 
výšky v souladu s vašimi potřebami. Než zvednete přihrádky dvířek ve vertikálním směru, vyndejte z nich 
potraviny.
•	 Při	vyndávání	přihrádek	je	jemně	vytáhněte	dopředu,	dokud	přihrádku	zcela	nevyndáte	z	jejich	drážek.
•	 Pokud	chcete	přihrádky	vrátit	na	jejich	místo,	zkontrolujte,	zda	za	nimi	nejsou	žádné	překážky	a	jemně	

zatlačte přihrádku zpět do původní polohy.

Poznámka: 
Všechny přihrádky dvířek lze zcela vyndat za účelem jejich čištění.
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VYUŽITÍ PROSTORU VAŠÍ MRAZNIČKY
Šuplíky v mrazničce slouží pro skladování potravin, které se mají zmrazit, jako je maso, zmrzlina a jiné.

Upozornění! 
Ujistěte se, zda nejsou v mrazničce uložené lahve déle, než je to nutné, nakolik mražení může způsobit 
jejich prasknutí.

ŠUPLÍKY
Šuplíky, které jsou připevněné na teleskopických výsuvných držácích, lze použít pro skladování velkého
množství potravin.
•	 Způsob	vyjmutí	přihrádek	je	stejný	jako	v	případě	prostoru	pro	zeleninu	a	ovoce	v	prostoru	chladničky.

POUŽITÍ ZÁSOBNÍKU LEDU
Zásobník ledu lze z prostoru mrazničky vyndat.
•	 Vyndejte	zásobník	ledu	a	postavte	jej	na	rovný	povrch,	pak	nalijte	vodu	do	misky	na	led.	Hladina	vody	

by	neměla	přesáhnout	maximální	výšku.
•	 Vložte	naplněný	zásobník	ledu	zpět	do	mrazničky.
•	 Když	se	vytvoří	kostky	ledu,	otočte	ovladače	ve	směru	hodinových	ručiček	a	led	přepadne	do	níže	

položeného zásobníku ledu.
•	 V	tomto	zásobníku	lze	skladovat	kostky	ledu.

Přidat vodu Obrátit kostky ledu

Poznámka: 
Pokud chcete výrobník ledu použít poprvé nebo pokud jste jej delší dobu nepoužívali, před použitím jej 
prosím vyčistěte.
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6. UŽITEČNÉ RADY A TIPY

TIPY TÝKAJÍCÍ SE ÚSPORY ENERGIE
Doporučujeme vám, abyste postupovali dle níže uvedených tipů pro úsporu energie.
•	 Vyhněte	se	otvírání	dvířek	na	delší	dobu.
•	 Ujistěte	se,	zda	je	tento	spotřebič	v	dostatečné	vzdálenosti	od	jakýchkoliv	zdrojů	(přímé	sluneční	záření,	

elektrická trouba nebo sporák apod.)
•	 Nenastavujte	nižší	teplotu	chlazení,	než	je	nutná.
•	 Neskladujte	ve	spotřebič	teplé	potraviny	ani	vypařující	se	tekutiny.
•	 Spotřebič	umístěte	do	dobře	větrané	místnosti,	bez	vlhkosti.	Přečtěte	si	prosím	kapitolu,	která	se	věnuje	

instalaci vašeho spotřebiče.
•	 V	případě,	že	grafické	znázornění	uvádí	správnou	kombinaci	pro	šuplíky,	zásobníky	a	poličky,	

neupravujte	tuto	kombinaci,	neboť	je	navržená	tak,	aby	byla	dosažena	nejúčinnější	konfigurace	úspory	
energie.

TIPY PRO CHLAZENÍ
•	 Nedávejte	horké	pokrmy	rovnou	do	chladničky	nebo	mrazničky,	tak	dojde	ke	zvýšení	vnitřní	teploty,	což	

má za následek intenzivnější činnost kompresoru a zvýšení spotřeby elektrické energie.
•	 Potraviny	zakryjte	nebo	zabalte,	zejména	potraviny	s	výraznou	chutí	a	vůní.
•	 Potraviny	umístěte	správně,	aby	mohl	kolem	nich	volně	proudit	vzduch.
•	 Maso	(všechny	druhy)	zabalené	v	potravinářské	fólii:	zabalte	a	umístěte	na	skleněnou	poličku	nad	

přihrádku na ovoce a zeleninu.
•	 Vždy	dodržujte	dobu	skladování	potravin	a	dodržujte	termíny	doporučené	výrobcem.
•	 Vařené	jídlo,	studené	mísy	apod.:	Tyto	pokrmy	zakryjte	a	můžete	je	umístit	na	kteroukoliv	poličku.
•	 Ovoce	a	zelenina:	Tyto	potraviny	uložte	v	dodávané	speciální	přihrádce.
•	 Máslo	a	sýr:	Tyto	položky	byste	měli	zabalit	nebo	zakrýt	do	neprodyšného	obalu.
•	 Doporučujeme	označit	zmražené	balení	názvem	a	datem	mražení,	abyste	mohli	zajistit	sledování	doby	

uskladnění.

TIPY PRO SKLADOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN
•	 Ujistěte	se,	zda	byly	zmražené	potraviny	správně	uskladněné	prodejcem	potravin.
•	 Již	rozmrazené	potraviny	se	rychle	kazí	a	nesmíte	je	opětovně	zmrazit.	
 Nepřekračujte dobu skladování určenou výrobcem potravin.

VYPNUTÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE
Pokud je nutné vypnout spotřebič na delší dobu, měli byste dodržet následující kroky, aby nedošlo k tvorbě
plísní ve spotřebiči.
1. Vyndejte všechny potraviny.
2. Odpojte zásuvku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor spotřebiče.
4. Zajistěte mírné pootevření všech dvířek spotřebiče k umožnění proudění vzduchu. 
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7. PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Z hygienických důvodů je nutné spotřebič pravidelně čistit (včetně vnějšího a vnitřního vybavení) (nejméně 
jednou za dva měsíce).

Upozornění! 
Spotřebič nesmí být v průběhu čištění připojen k elektrické síti, neboť hrozí nebezpečí zasažení 
elektrickým proudem!

Před	čištěním	spotřebič	vypněte	a	odpojte	zásuvku	napájecího	kabelu	od	síťové	zásuvky.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍ ČÁSTI
•	 Udržujte	vzhled	zařízení	pravidelným	čištěním.
•	 Utřete	digitální	panel	a	panel	displeje	čistou	jemnou	utěrkou.
•	 Vodu	naneste	na	čisticí	utěrku,	nelijte	ji	rovnou	na	spotřebič.	To	pomáhá	při	zajištění	stejnoměrného	

nanesení vlhkosti na povrch spotřebiče.
•	 Dvířka,	madla	a	povrch	skříňky	spotřebiče	vyčistěte	jemným	čisticím	prostředkem,	který	pak	utřete	

měkkou utěrkou.

Upozornění!
•	 K	čištění	nepoužívejte	ostré	předměty,	neboť	by	mohly	poškrábat	povrch	spotřebiče.
•	 K	čištění	nepoužívejte	ředidlo,	čisticí	prostředek	na	auta,	Clorox,	éterický	olej,	abrasivní	čisticí	

prostředky nebo organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohly by poškodit povrch spotřebiče a 
způsobit požár.

ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU
Vnitřní prostor spotřebiče čistěte pravidelně. Vnitřní prostor chladničky s mrazničkou vyčistěte pomocí 
jemného roztoku jedlé sody a pak jej opláchněte teplou vodou a hubkou nebo utěrkou.
Před zasunutím poliček a košů do spotřebiče jej důkladně utřete suchou utěrkou. Důkladně vysušte všechny 
povrchy a vyjímatelné díly.

ČIŠTĚNÍ TĚSNĚNÍ DVÍŘEK
•	 Dávejte	pozor,	aby	bylo	těsnění	dvířek	čisté.	
•	 Přilepené	potraviny	a	nápoje	mohou	způsobit	přilepení	těsnění	ke	skříňce	spotřebiče	a	při	otevření	

dvířek může dojít k jejich odtržení. Těsnění umyjte jemným mycím prostředkem a teplou vodou. Po 
čištění povrch důkladně utřete a vysušte.

Upozornění! 
Až když je těsnění dvířek zcela suché, můžete spotřebič zapnout.

VÝMĚNA LED SVĚTLA

Varování: 
LED světlo musí měnit kompetentní osoba. Pokud je LED světlo poškozené, požádejte o pomoc 
kvalifikovaného registrovaného elektrikáře.
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8. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Pokud dochází k potížím s vašim spotřebičem, nebo máte pocit, že nefunguje správně, můžete uskutečnit
několik snadných kroků dříve, než zavoláte servis. Viz popis níže.

Problém Možná příčina a řešení

Spotřebič nefunguje 
správně

Zkontrolujte,	zda	je	napájecí	kabel	správně	připojen	k	síťové	zásuvce.

Zkontrolujte pojistku nebo obvod vašeho zdroje napájení, v případě potřeby 
pojistku vyměňte.

Okolní teplota je příliš nízká. Zkuste nastavit teplotu vnitřního prostoru na nižší 
úroveň, abyste vyřešili tento problém.

Je normální, že chladnička nefunguje v průběhu cyklu automatického 
rozmrazování nebo krátce po zapnutí spotřebiče, čímž se chrání kompresor.

Je cítit zápach z vnitřního 
prostoru.

Může být nutné vyčistit vnitřní prostor.

Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.

Spotřebič způsobuje hluk

Níže uvedené zvuky jsou zcela normální:
•	 Hluk	běžícího	kompresoru.
•	 Zvuk	pohybu	vzduchu	z	malého	motoru	ventilátoru	v	prostoru	nebo	

jiném prostoru.
•	 Bublající	zvuk	podobný	vařící	vodě.
•	 Praskající	zvuk	v	průběhu	automatického	rozmrazování.
•	 Zvuk	cvakání	před	spuštěním	kompresoru.

Jiné neobyčejné zvuky jsou způsobené níže uvedenými příčinami a může být 
nutné, abyste provedli kontrolu a přijali opatření:
Spotřebič není vyvážený.
Zadní strana spotřebiče se dotýká zdi.
Láhve nebo nádoby spadly nebo se kutálejí.

Motor pracuje nepřetržitě

Je běžné, pokud často slyšet zvuk motoru, když bude nutné jeho spuštění při 
více z následujících okolností:
•	 Nastavení	teploty	je	nižší,	než	je	nutné.
•	 Do	spotřebiče	jste	vložili	velké	množství	teplých	potravin.
•	 Teplota	kolem	spotřebiče	je	příliš	vysoká.
•	 Dlouhodobé	nebo	časté	otvírání	dvířek.
•	 Po	instalaci	spotřebiče	nebo	pokud	byl	spotřebič	delší	dobu	vypnutý.

Ve vnitřním prostoru se 
vyskytla vrstva námrazy

Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu zablokované potravinami a zajistěte, 
aby byly potraviny umístěné ve spotřebiče tak, aby bylo zajištěné dostatečné 
větrání. Ujistěte se, zda jsou dvířka správně zavřená. O odstranění námrazy si 
přečtěte kapitolu týkající se čištění.
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Teplota uvnitř spotřebiče 
je příliš vysoká

Dvířka byla pravděpodobně otevřená příliš dlouho; nebo dvířka zůstaly 
otevřené z důvodu nějaké překážky; nebo je spotřebič umístěn s 
nedostatečným volným prostorem kolem něj, za ním a nad ním.

Teplota uvnitř spotřebiče 
je příliš nízká. Zvyšte teplotu dle popisu v kapitole „Zobrazení ovládacích prvků“.

Dvířka nelze snadno 
zavřít.

Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněná dozadu o 10 - 15 mm, aby 
se dvířka mohly zavírat samy, nebo zda se uvnitř nenachází nic, což by bránilo 
zavírání dvířek.

Na podlaze se objevila 
voda.

Nádoba na vodu (která se nachází v zadní spodní části spotřebiče) nemusí 
být správně vyrovnaná nebo vypouštěcí hadička (která se nachází pod horní 
částí kompresoru), nemusí být správně umístěná pro snadný odvod vody do 
této nádoby, nebo je ucpaná vypouštěcí hadička. Může být nutné odtáhnout 
chladničku dál od zdi a zkontrolovat nádobu a hadičku.

Nesvítí světlo.

•	 LED	světlo	může	být	vadné.	V	kapitole	s	opisem	údržby	a	čištění	si	
přečtěte postup výměny světla.

•	 Ovládací	systém	deaktivoval	světlo	z	důvodu	příliš	dlouhého	otevření	
dvířek, zavřete a opět otevřete dvířka k opětovné aktivaci světla.

Upozornění! 
Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Pokud problém přetrvává i poté, co jste provedli níže 
uvedené kontroly, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaného servisního technika nebo 
obchod, kde jste produkt zakoupili.
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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.

Pořadí Typ/ Část spotřebiče
Cílová teplota

skladování 
[°C]

Vhodné jídlo

1 Chladnička + 2~+8
Vejce, vařené jídlo, balené jídlo, ovoce a zelenina, 
mléčné výrobky, koláče, nápoje a další potraviny 
nejsou vhodné pro zmrazování.

2 (***)*-Mraznička ≤- 18

Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní 
vodní produkty a masné výrobky (doporučeno po 
dobu	3	měsíců,	delší	doba	skladování,	horší	chuť	a	
výživa), vhodné pro zmrazené čerstvé potraviny.

3 ***-Mraznička ≤- 18

Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní 
vodní produkty a masné výrobky (doporučeno po 
dobu	3	měsíců,	delší	doba	skladování,	horší	chuť	a	
výživa), vhodné pro zmrazené čerstvé potraviny.

4 **-Mraznička ≤- 12

Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní 
vodní produkty a masné výrobky (doporučeno po 
dobu	2	měsíců,	delší	doba	skladování,	horší	chuť	
a výživa) nejsou vhodné pro zmrazené čerstvé 
potraviny.

5 *-Mraznička ≤- 6

Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní 
vodní produkty a masné výrobky (doporučeno po 
dobu 1 měsíce, čím delší je doba skladování, tím 
horší	chuť	a	výživa),nejsou	vhodné	pro	mražené	
čerstvé potraviny.

6 0 hvězdiček - 6~0

Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuře, 
některá balená zpracovaná jídla atd. (Doporučeno 
k jídlu ve stejný den, nejlépe ne více než 3 dny). 
Částečně zapouzdřené zpracované potraviny 
(nemražitelné potraviny)



Copyright © 2015, Fast ČR, a. s. Revize 01/2020

CZ - 19

7 Chiller / chladnička 
(Ochlazení) - 2~+ 3

Čerstvé / zmrazené vepřové, hovězí, kuřecí, 
sladkovodní vodní produkty atd. (7 dní pod 0 ° C a 
nad 0 ° C se doporučuje konzumovat během tohoto 
dne, nejlépe ne více než 2 dny). Mořské plody (méně 
než 0 po dobu 15 dnů, nedoporučuje se skladovat 
při teplotě nad 0 ° C)

8 Přihrádka Fresh food 
Čerstvé jídlo 0~+ 4

Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuře, 
vařené jídlo atd. (Doporučuje se jíst ve stejný den, 
nejlépe ne více než 3 dny)

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

Poznámka: 
Uchovávejte prosím různé potraviny podle přihrádek nebo cílové teploty skladování zakoupených 
produktů.

- Pokud zůstane chladicí zařízení po dlouhou dobu prázdné, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a 
nechte dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Čištění dávkovače vody (speciální pro výrobky na dávkování vody):
- Nádrže na čistou vodu, pokud nebyly použity po dobu 48 hodin; pokud nebyla voda odebrána po dobu 

5 dnů, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody.

Varování! 
Potraviny musí být zabaleny do sáčků před vložením do chladničky a tekutiny musí být zabaleny do 
lahví nebo uzavřených nádob, aby se předešlo problému, že struktura designu výrobku není snadno 
čistitelná.
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9. TECHNICKÉ ÚDAJE

DATOVÝ LIST
DATOVÝ LIST: Philco
Ochranná známka Philco: 

Značka: Philco
Identifikace	modelu PPL 5161 X
Typ spotřebiče 3) 7
Třída energet. účinnosti (A… nízká spotřeba el. energie až G… 
vysoká spotřeba el. energie) A+
Spotřeba energie za 365 dní 1) (kWh) 411
Užitný objem celkem (l) 516
z toho: objem chladicí části (l) 339
z toho: objem mrazicí části (l) 177
Hvězdičkové označení mrazicího prostoru ****
Beznámrazový Prostor pro mrazení a chlazení
Doba skladování při vypnutí (doba náběhu teploty) [h] 10
Mrazicí kapacita (kg/24 h) 11
Klimatická třída 2) SN, N ,ST
Napětí 220 - 240 V / 50 Hz
Hlučnost 4) (dB) (re 1pW) 43
Rozměry	(cm)	(V	x	Š	x	H) 1786	x	910	x	643
Hmotnost (kg) 94
Vestavný spotřebič NE
Spotřebič vhodný pro uchovávání vína NE

1) Spotřeba energie v kWh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod.
 Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
2) SN: okolní teploty od +10 °C do +32 °C
 ST: okolní teploty od +18 °C do +38 °C
 N: okolní teploty od +16 °C do +32 °C
3) 1 = Chladnička bez prostorů o nízké teplotě
 7 = Chladnička/mraznička, s prostory o nízké teplotě *(***)
 8 = Skříňová mraznička
4) Hlučnost dle Evropské normy EN 60704.
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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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10. LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE

Tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem.

OBALOVÉ MATERIÁLY
Obalové materiály se symbolem recyklace lze recyklovat. Obaly vhoďte do příslušného sběrného kontejneru 
za účelem recyklace.

PŘED LIKVIDACÍ SPOTŘEBIČE
1. Odpojte zásuvku napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej společně se zásuvkou.

Varování! 
Izolace	chladničky	obsahuje	chladivo	a	chladící	plyny.	Chladivo	a	chladící	plyny	se	musí	likvidovat	
odborně, neboť mohou způsobit zranění očí nebo vznícení. Před uskutečněním správné likvidace se 
ujistěte, zda není poškozené chladící potrubí.
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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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Manufacturer/Importer:
Fast ČR, a.s.
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC

is a registered trademark used under license from 
Electrolux Home Products., Inc.
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