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WARNING! 
 

In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally 
friendly refrigerant the R 600a (flammable only under certain conditions) you must observe the folloving rules: 
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance. 
 Do not use mechanic devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the 

manufacturer. 
 Do not destroy the refrigerating circuit. 
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been 

recommended by the manufacturer. 
 

AVERTISSEMENT ! 
 

Afin de s’assurer du fonctionnement normal de votre réfrigérateur, contenant le réfrigérant R 600a qui contribue à 
la protection de l’environnement (inflammable dans certaines conditions seulement), il convient de respecter les 
règles suivantes : 
 Ne pas empêcher la circulation d’air autour de l'appareil. 
 Ne pas utiliser d'outils mécaniques ou autres dispositifs pour accélérer le processus de décongélation autres 

que ceux qui sont recommandés par le fabricant. 
 Ne pas abîmer le circuit réfrigérant. 
 Ne pas utiliser d’appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation de denrées, à moins 

qu’ils soient conformes au type d'appareils recommandés par le fabricant. 
 

FIGYELMEZTETÉS! 
 

Az R600a (gyúlékony) teljesen környezetbarát hűtőgázzal működő hűtőberendezés normál üzemeltetése 
érdekében kövesse a következő szabályokat: 
 Ne akadályozza meg a levegő keringését a készülék körül! 
 Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó ajánl! 
 Ne károsítsa a hűtőközeg keringési rendszerét! 
 Ne használjon más elektromos eszközöket a hűtőgép ételtároló részében, mint amiket a gyártó javasol! 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
 

Για να εξασφαλίσετε κανονική λειτουργία της ψυκτικής σας συσκευής, η οποία χρησιμοποιεί ένα πλήρως φιλικό 
προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο το R600a (εύφλεκτο μόνο υπό ορισμένες συνθήκες), πρέπει να τηρείτε τους 
ακόλουθους κανόνες: 
 Μην εμποδίζετε την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή. 
 Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις για να επιταχύνετε την απόψυξη, εκτός από τα μέσα που συνιστά ο 

κατασκευαστής. 
 Μην προκαλέσετε ζημιά στο ψυκτικό κύκλωμα. 
 Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο χώρο χώρους φύλαξης φαγητού, εκτός από αυτές που 

ενδεχομένως έχει συστήσει ο κατασκευαστής. 
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Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly 
with your product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it 
is valid for other models. 

  Les illustrations présentées dans cette notice d’utilisation sont schématiques et peuvent ne pas 
correspondre exactement à votre produit. Si certains fonctions ne sont pas inclus dans le produit 
que vous avez acheté, ils concerneront d’autres modèles. 

  A használati útmutatóban található képek szemléltető jellegűek, nem a valódi terméket 
ábrázolják. Amennyiben olyan részeket talál, melyek nem találhatók meg, az Ön által 
megvásárolt termékben, akkor azok más modellekre vonatkoznak. 

  Οι εικόνες σ' αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται 
ακριβώς στο προϊόν σας. Αν ορισμένα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν που έχετε 
προμηθευτεί, τότε ισχύουν για άλλα μοντέλα. 

 

 



 
 
 
 
 

2 

3 4 

5 6 



 
 
 
 
 

7 



 
 
 
 
 
Congratulations on your choice of a BEKO Quality 
Appliance, designed to give you many years of service.  
 
 
 
 

Safety first! 
 
Do not connect your appliance to the electricity supply 
until all packing and transit protectors have been 
removed. 
• Leave to stand for at least 4 hours before switching 
on, to allow compressor oil to settle. 
• If you are discarding an old appliance with a lock or 
latch fitted to the door, break or disable the lock to 
ensure that it is left in a safe condition to prevent 
children becoming trapped inside. 
• This appliance must only be used for its intended 
purpose. 
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your 
appliance contains non CFC substances in the 
insulation which are flammable. We suggest you 
contact your local authority for information on correct 
disposal and available facilities. 
• We do not recommend use of this appliance in an 
unheated, cold room.  (e.g. garage, conservatory, 
annex, shed, out-house etc.) 
To obtain the best possible performance and trouble 
free operation from your appliance it is very important to 
read these instructions carefully. Failure to observe 
these instructions may invalidate your right to free 
service during the guarantee period.  
Please keep these instructions in a safe place for easy 
reference. 
Original Spare parts will be provided for 10 years, 
following the product purchasing date. 
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   This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 
   Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
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Electrical requirements 
 

Before inserting the plug into the wall socket 
make sure that the voltage and the frequency 
shown in the rating plate inside the appliance 
corresponds to your electricity supply. 
We recommend that this appliance is 
connected to the mains supply via a suitably 
switched and fused socket in a readily 
accessible position. 
 

Warning! This appliance must be earthed. 
Repairs to electrical equipment should only be 
performed by a qualified technician. Incorrect 
repairs carried out by an unqualified person 
are carry risks that may have critical 
consequences for the user of the appliance. 
ATTENTION! 
This appliance operates with R 600a which is 
an environmental friendly but flammable gas. 
During the transportation and fixing of the 
product, care must be taken not to damage 
the cooling system. If the cooling system is 
damaged and there is a gas leak from the 
system, keep the product away from ignition 
sources and ventilate the room for a while. 
WARNING - Do not use mechanical devices 
or other means to accelerate the defrosting 
process, other than those recommended by 
the manufacturer. 
WARNING - Do not damage the refrigerant 
circuit. 
WARNING - Do not use electrical appliances 
inside the food storage compartments of the 
appliance, unless they are of the type 
recommended by the manufacturer. 
WARNING - If the supply cord is damaged, it 
must be replaced by the manufacturer, its 
service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard. 
 

Transportation instructions 
 

1. The appliance should be transported only in 
an upright position. The packing as supplied 
must be intact during transportation. 
2. The appliance should not be operated for at 
least 4 hours after installation, to allow the 
system to settle.  You may also need to 
alloww five minutes between plugging in and 
switching on the appliance. 
 

3. Failure to comply with the above 
instructions could result in damage to the 
appliance, for which the manufacturer will not 
be held liable. 
4. The appliance must be protected against 
rain, moisture and cold. 
 

Important! 
• Care must be taken while cleaning/carrying 
the appliance not to touch the bottom of the 
condenser metal wires at the back of the 
appliance, as this could cause injury to fingers 
and hands. 
• Do not to sit or stand on top of your 
appliance as it is not designed for such use. 
You could injure yourself or damage the 
appliance. 
WARNING -  Make sure that the mains cable 
is not caught under the appliance during and 
after moving, as this could damage the cable. 
• Do not allow children to play with the 
appliance or tamper with the controls. 
 

Installation instructions 
 

  1. Do not keep your appliance in a room 
where the temperature is likely to fall below 10 
degrees C (50 degrees F) at night and/or 
especially in winter, as it is designed to 
operate in ambient temperatures between +10 
and +43 degrees C (50 and 109 degrees F). 
At lower temperatures the appliance may not 
operate, resulting in a reduction in the storage 
life of the food. 
  2. Do not place the appliance near cookers 
or radiators or in direct sunlight, as this will 
cause extra strain on the appliance's 
functions. If installed next to a source of heat 
or freezer, maintain the following minimum 
side clearances: 
From Cookers 30 mm 
From Radiators 300 mm 
From Freezers 25 mm 
  3. Make sure that sufficient room is provided 
around the appliance to ensure free air 
circulation (Item 2). 
• Open the door of your refrigerator to set the 
distance between the refrigerator and the wall 
(Item 3). 
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  4. The appliance should be positioned on a 
smooth surface. The two front feet can be 
adjusted as required.To ensure that your 
appliance is standing upright adjust the two 
front feet by turning clockwise or anti-
clockwise, until firm contact is secured with 
the floor. Correct adjustment of feet prevents 
excessive vibration and noise (Item 4). 
  5. Refer to "Cleaning and Care" section to 
prepare your appliance for use. 
 

Getting to know your appliance 
(Item 1) 
 

1 - Thermostat and lamp housing 
2 - Adjustable Cabinet shelves  

3 - Wine bottles support 
4 - Water collector 
5 - Crisper cover    
6 - Crispers 

   7 - Adjustable foot 
   8 - Shelf for jars 
   9 - Shelf for bottles 
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Suggested arrangement of food in 
the larder fridge 
 

Guidelines for obtaining optimum storage and 
hygiene: 
  1. This appliance for the short-term storage 
of fresh food and drinks. 
  2. Dairy products should be stored in the 
special compartment provided in the door 
liner. 
  3. Cooked dishes should be stored in airtight 
containers and are bes kept on either of the 
removable shelves. 
  4. Fresh wrapped produce can be kept on 
the shelf. Fresh fruit and vegetables should be 
cleaned and stored in the crisper bins. 
  5. Bottles can be kept in the door section. 
  6. To store raw meat, wrap in polythene 
bags and place on the lowest shelf. Do not 
allow to come into contact with cooked food, 
to avoid contamination. Fo safety, only store 
raw meat for two to three days. 
  7. For maximum efficiency, the removable 
shelves should not be covered with paper or 
other materials to allow free circulation of cool 
air. 
  8. The shelves are fitted with rear stops and 
tilting for storing bottles. Lift shelf clear of 
grooves when adjusting. 
  9. To tilt a shelf, place the back of the shelf 
one level below the front of the shelf. To 
remove a tilted shelf, first release the back 
from the one level below the front of the shelf. 
To remove a tilted shelf, first release the back 
from the grooves and then pull. 
10. Do not keep vegetable oil on door 
shelves. Keep food packed, wrapped or 
covered. Allow hot food and beverages to cool 
before refrigerating. Do not store explosive 
substances in the refrigerator. High proof 
alcohol must be stored upright in sealed 
containers. Leftover canned food should not 
be stored in the can. 
11. Some fruit and vegetables suffer damage 
if kept at temperatures near 0 degrees 
centigrade. Therefore wrap pineapples, 
melon, cucumbers, tomatoes and similar 
produce in polythene bags.  
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Temperature control and adjustment 
 

The internal temperature could be adjusted by 
means of the button from the thermostat.  
The temperatures obtained inside the 
appliance could oscillate depending on the 
usage conditions: location, environmental 
temperature, doors opening frequency, foods 
quantity. Position of thermostat button will 
change depending on these conditions. 
Generally, for an environmental temperature 
of 25°C (77°F), thermostat button will be 
settled on a medium position. 
Avoid some positions of thermostat button 
that could involve a continuously running of 
the appliance. This could involve a 
temperature decrease under 0°C, therefore 
the drinks and fresh foods could freeze and 
an excessive ice quantity could be 
accumulated on the internal wall. All these 
above mentioned could involve a decrease of 
the refrigerating efficiency (increase of the 
power consumption). 
 

4 

Before operating 
 

Final Check 
Before you start using the appliance check 
that: 
  1. The feet have been adjusted for perfect 
levelling. 
  2. The interior is dry and air can circulate 
freely at the rear. 
  3. The interior is clean as recommended 
under "Cleaning and care.” 
  4. The plug has been inserted into the wall 
socket and the electricity is switched on. 
When the door is open the interior light will 
come on. 
 

And note that: 
  5. You will hear a noise as the compressor 
starts up. The liquid and gases sealed within 
the refrigeration system may also make some 
(noise), whether the compressor is running or 
not. This is quite normal. 
  6. Slight undulation of the top of the cabinet 
is quite normal due to the manufacturing 
process used;  it is not a defect. 
  7. We recommend setting the thermostat 
knob midway and monitor the temperature to 
ensure the appliance maintains desired 
storage temperatures (See section 
Temperature Control and Adjustment). 
  8. Do not load the appliance immediately it is 
switched on. Wait until the correct storage 
temperature has been reached. We 
recommend checking the temperature with an 
accurate thermometer (see; Temperature 
Control and Adjustment). 
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Defrosting 
 

The larder refrigerator defrosts automatically. 
The defrosting water runs to the drain tube via 
a collection channel and is evaporated in a 
special container at the back of the appliance. 
(Item 5). 
During defrosting, water droplets may form at 
the back of the larder refrigerator where a 
concealed evaporator is located. Some 
droplets may remain on the liner and refreeze 
when defrosting is completed. Do not use 
pointed or sharp-edged objects such as 
knives or forks to remove the droplets  which 
have refrozen. 
If, at any time, the defrost water does not 
drain from the collection channel, check that 
no food particles have blocked the drain tube. 
The drain tube can be cleared by pushing the 
special plastic plunger provided down the 
drain tube. 
Check that the tube is permanently placed with 
its end  in the collecting tray on the compressor 
to prevent the water spilling on the electric 
installation or on the floor (Item 6). 
 

Replacing the interior light bulb 
 

To change the Bulb/LED used for illumination 
of your refrigerator, call your 
AuthorisedService. 
The lamp(s) used in this appliance is not 
suitable for household room illumination. The 
intended purpose of this lamp is  to assist the 
user to place foodstuffs in the 
refrigerator/freezer in a safe and comfortable 
way. 
The lamps used in this appliance have to 
withstand extreme physical conditions such as 
temperatures below -20°C. 
 

Repositioning the door 
 

Proceed in numerical order (Item 7). 
 

Cleaning and care 
 

  1. We recommend that you switch off the 
appliance at the socket outlet and pull out the 
mains plug before cleaning. 
  2. Never use any sharp instruments or 
abrasive substances, soap, household 
cleaner, detergent or wax polish for cleaning. 
  3. Use luke warm water to clean the cabinet 
of the appliance and wipe it dry. 
  4. Use a damp cloth wrung out in a solution of 
one teaspoon of bicarbonate of soda to one pint 
of water to clean the interior and wipe it dry. 
  5. Make sure that no water enters the 
temperature control box. 
  6. If the appliance is not going to be used for 
a long period of time, switch it off, remove all 
food, clean it and leave the door ajar. 
  7. Any dust that gathers on the condenser, 
which is located at the back of the appliance, 
should be removed once a year with a 
vacuum cleaner. 
  8. Check door seals regularly to ensure they 
areclean and free from food particles. 
  9. Never: 
• Clean the appliance with unsuitable 
material; eg petroleum based products. 
• Subject it to high temperatures in any way, 
• Scour, rub etc., with abrasive material. 
10. Removal of dairy cover and door tray : 
• To remove the dairy cover, first lift the cover 
up by about an inch and pull it off from the 
side where there is an opening on the cover. 
• To remove a door tray, remove all the 
contents and then simply push the door tray 
upwards from the base. 
11. Make sure that the special plastic 
container at the back of the appliance which 
collects defrost water is clean at all times. If 
you want to remove the tray to clean it, follow 
the instructions below: 
• Switch off at the socket outlet and pull out 
the mains plug 
• Gently uncrimp the stud on the compressor, 
using a pair of pliers, so that  the tray can be 
removed 
• Lift it up. 
• Clean and wipe it dry 
• Reassemble, reversing the sequence and 
operations. 
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Do’s and don’ts 
 

Do-  Clean and defrost your appliance 
regularly. 

Do-  Keep raw meat and poultry below 
cooked food and dairy products. 

Do-  Keep food for as short a time as possible 
and adhere to "Best Before" and "Use 
by" etc. dates. 

Do-  Take off any unusable leaves on 
vegetables and wipe off any soil. 

Do-  Leave lettuce, cabbage, parsley and 
cauliflower on the stem. 

Do-  Wrap cheese firstly in greaseproof paper 
and then in a polythene bag, excluding 
as much air as possible. For best results, 
take out of the fridge compartment an 
hour before eating. 

Do-  Wrap raw meat and poultry loosely in 
polythene or aluminium foil. This 
prevents drying. 

Do-  Wrap fish and offal in polythene bags. 
Do-  Wrap food with a strong odour or which 

may dry out, in polythene bags, or 
aluminium foil or place in airtight 
container. 

Do-  Wrap bread well to keep it fresh. 
Do-  Chill white wines, beer, lager and mineral 

water before serving. 
 

 

Don’t- Store bananas in your fridge 
compartment. 

Don’t- Store melon in your fridge. It can be 
chilled for short periods as long as it 
is wrapped to prevent it flavouring 
other food. 

Don’t- Leave the door open for long periods, 
as this will make the larder 
refrigerator. Your larder refrigerator 
has been designed for the storage of 
edible foodstuffs only. 

Don’t- Cover the shelves with any protective 
materials which may obstruct air 
circulation. 

Don’t- Store poisonous or any dangerous 
substances in your appliance. It has 
been designed for the storage of 
edible foodstuffs only. 

Don’t- Consume food which has been 
refrigerated for an excessive length of 
time. 

Don’t- Store cooked and fresh food together 
in the same container. They should 
be packaged and stored separately. 

Don’t- Let defrosting food or food juices drip 
onto food. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troubleshooting 
 

If the appliance does not operate when 
switched on, check; 
• That the plug is inserted properly in the 

socket and that the power supply is on. (To 
check the power supply to the socket, plug 
in another appliance) 

• Whether the fuse has blown/circuit breaker 
has tripped/main distribution switch has 
been turned off. 

• That the temperature control has been set 
correctly. 

• That the new plug is wired correctly, if you 
have changed the fitted, moulded plug. 

If the appliance is still not operating at all after 
above checks, contact the dealer from whom 
you purchased the unit. 
Please ensure that above checks have been 
done, as a charge will be made if no fault is 
found. 
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Information about operating noises 
 

To keep the selected temperature constant, 
your appliance occasionally switches ON the 
compressor. 
The resulting noises are quite normal. 
As soon as the appliance has reached the 
operating temperature, the noises 
automatically reduce in volume. 
 

The humming noise is emitted by the motor 
(compressor). When the motor switches ON, 
the noise may briefly increase in volume. 
 

The bubbling, gurgling or whirring noise is 
emitted by the refrigerant as it flows through 
the pipes. 
 

The clicking noise can always be heard when 
the thermostat switches ON/OFF the motor. 
A clicking noise may occur when 
- the automatic defrosting system is active. 
- the appliance is cooling down or warming up 

(material expansion). 
If these noises are excessively loud, the 
causes are probably not serious and are 
usually very easy to eliminate. 
 

- The appliance is not level - Use the height-
adjustable feet or place packing under the 
feet. 

- The appliance is not free-standing - Please 
move the appliance away from kitchen units 
or other appliances. 

- Drawers or shelves are loose or stick - 
Please check the detachable components 
and, if required, refit them. 

- Bottles and/or receptacles are touching each 
other - Please move bottles and/or 
receptacles away from each other. 
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The symbol          on the product or on packaging indicates that this product may not be 
treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection 
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is 
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the 
environment and human health, which could otherwise be otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling 
of this product, please contact your local city office, you household waste disposal service 
or the shop where you purchased the product. 

 



 

 
 
 
 
 
Félicitations pour avoir choisi un appareil de qualité 
BEKO, conçu pour vous apporter satisfaction durant de 
nombreuses années de fonctionnement. 
             
 

Premièrement la sécurité! 
 
- Ne pas connecter votre appareil au réseau électrique 
avant d’avoir enlevé tout emballage ou pièce de 
protection pendant le transport 
- Laissez l’appareil rester pendant au moins 4 heures 
avant de le mettre en fonction, pour permettre la 
stabilisation de l'huile du compresseur, si l’appareil a 
été transporté horisontalement. 
- Si vous récyclez un vieil appareil ayant un verrou 
attaché dans la porte, assurez-vous qu’il a été laissé en 
bonne condition pour prevenir l’entrée des enfants. 
- L’appareil doit être utilisé exclusivement dans le but 
pour lequel il a été projeté. 
- Ne pas jeter l’appareil au feu. Votre appareil contient 
des substances sans CFC dans l’isolation , qui sont 
inflammables. Nous vous suggérons de contacter votre 
autorité locale pour recevoir des informations 
concernant le récyclage et les centres recommandés. 
- Nous ne récomandons pas l’utilisation de l’appareil 
dans un espace non chauffé, froid. (ex: garage, 
annexe, etc.) 
- Pour obtenir un fonctionnément meilleur et 
irréprochable de votre appareil il est très important de 
lire attentivement ces instructions. Si vous ne respectez 
pas ces instructions votre droit de recevoir service 
gratuit sera annulé.  
- Nous vous prions de garder ces instructions dans une 
place sure pour réfèrence rapide. 
- Les pièces détachées d’origine sont disponibles 
pendant 10 ans, à compter de la date d’achat du 
produit. 
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  Cet appareil ne sera pas utilisé par des personnes ayant capacites physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou sans experience concernant l'utilisation de 
l'appareil, si une personne responsable de leur sécurité ne les a pas instruites pour ce but.  
  Les enfants doivent être surveillés pour avoir la certitude qu'ils ne jouent pas avec 
l'appareil.   
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Avertissements et conseils 
importants 
 

Il est très important que cette notice 
d'utilisation soit gardée avec l'appareil pour 
toute future consultation. Si cet appareil devait 
être vendu ou transféré à une autre personne, 
assurez-vous que la notice suive l'appareil de 
façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être 
informé du fonctionnement de celui-ci et des 
avertissements relatifs. Ces avertissements 
sont donnés pour votre sûreté et pour celle 
d'autrui. Nous vous prions donc de bien vouloir 
les lire attentivement avant d'installer et 
d'utiliser votre réfrigérateur. 
 

Sûreté 
 

 Cet appareil a été conçu pour être utilisé 
par des adultes. Veillez donc à ce que les 
enfants n'y touchent pas ou qu'ils l'utilisent 
comme un jouet. 
 Débranchez toujours la prise de courant 
avant de procéder au nettoyage intérieur et au 
remplacement de la lampe d'éclairage. 
 Cet appareil est lord; faites attention lors 
d'un déplacement. 
 Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, celui-ci doit être remplacé par le 
fabricant, ses agents agréés ou tout autre 
agent qualifié afin d'être à l'abri de tout danger. 
 Les adultes doivent faire particulièrement 
attention en utilisant cet appareil à proximité 
d’enfants. 
 Ne permettez pas à de jeunes enfants de 
jouer avec l’appareil. 
Ne permettez pas à de jeunes enfants ou à 
des personnes infirmes d’utiliser l’appareil 
sans surveillance. 
 

Service / réparation 
 

 Il est dangereux de modifier ou d'essayer 
de modifier les caractéristiques de cet 
appareil. 
 En cas de panne, n'essayez pas de réparer 
l'appareil vous-même. Les réparations 
effectuées par du personnel non qualifié 
peuvent provoquer des dommages. Contactez 
le service après vente de votre revendeur et 
exigez des pièces détachées d'origine. 
 

Utilisation 
 

 Les réfrigérateurs ménagers sont destinés 
uniquement a la conservation des aliments et 
des boissons. 
 

Installation 
 

 Assurez-vous qu'après avoir installé 
l'appareil, celui-ci ne repose pas sur le câble 
d'alimentation. 
 L'appareil chauffe sensiblement au niveau 
du condenseur et du compresseur. Veillez a ce 
que l'air circule librement autour de l'appareil. 
Une ventilation insuffisante entraînerait un 
mauvais fonctionnement et une augmentation 
de la consommation d'électricité. 
 Si l'appareil a été transporté couché, il est 
recommandé d'attendre environ 4 heures 
avant de la brancher. 
 

Installation 
 

Si cet appareil, muni d'une fermeture 
magnétique, doit être employé pour en 
remplacer une autre muni d'une fermeture à 
ressort, nous vous conseillons de rendre cette 
dernière inutilisable avant de mettre l'ancien 
appareil au rebut. Cela dans le but d'éviter 
que des enfants puissent s'y enfermer et 
mettre ainsi leur vie en danger. 
 

Emplacement 
 

 Placez de préférence votre appareil loin 
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson, 
rayons solaires trop intenses). Pour le bon 
fonctionnement de votre appareil, la 
température ambiante du local doit être 
comprise entre +100 et  +430C (classe SN-T). 
En dehors de ces limites, l'appareil ne 
fonctionne plus normalement. 
 Veillez à la bonne circulation de l'air à 
l'arrière de l'appareil. Pour un meilleur 
rendement de celui-ci, la distance minimale 
entre le partie supérieure de l'appareil et un 
éventuel élément de cuisine doit être au 
moins de 100 mm (fig. 2). 
 Montez les deux entretoises arrière livrés 
séparément (fig. 3). 
 Mettez l'appareil de niveau en agissant sur 
les pieds réglabes (fig. 4). 
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Branchement au réseau 
 

Votre appareil est prévu pour fonctionner sous 
une tension de 230 volts monophasée. 
Il doit être raccordé à une prise murale munie 
d'un contact de terre. 
 

Le fabricant décline toute responsabilité si 
cette prévention contre les accidents n'est pas 
respectée. 
 

Presentation de l’appareil 
 
  1 - Boite thérmostat et lampe pour lumière 

intérieure 
  2 - Clayettes de rangement     
  3 - Clayette range-bouteilles 
  4 - Voie de récupération de l’eau de       

dégivrage - Tube d’écoulement 
  5 - Dessus de bac a légumes 
  6 - Bac à légumes 
  7 - Pied réglable 
  8 - Étagères de contraporte 
  9 - Porte bouteilles 
 

Réversibilité de la porte 
(Fig. 7) 
 

Procedez suivant l’ordre numerique 
 

Mise en fonctionnement 
 

L'appareil étant convenablement installé, nous 
vous conseillons de nettoyer l'intérieur avec 
de l'eau tiède légèrement savonneuse (produit 
à vaisselle). N'utilisez ni produit abrasif, ni 
poudre à récurer qui risqueraient 
d'endommager les finitions. 
 

Cet appareil doit être installé de façon à ce 
que la fiche de prise de courant soit 
accessible. 
 

Branchez l’appareil, ouvrez la porte: la 
lumière doit s’allumer. Réglez la manette du 
thermostat sur une position moyenne et 
attendez environ 2 heures avant d’y introduire 
les produits. 
 

Réglage de la température 
 

La température interne est reglée à l’aide du 
bouton monté sur le thermostat. 
Les températures obtenues à l’intérieur 
peuvent varier en fonction des conditions 
d’utilisation de l’appareil: emplacement, 
température ambiante, fréquence d’ouverture 
de porte, le degré de remplissage de denrées. 
La position du bouton du thermostat sera 
modifiée conformément à ces conditions. En 
général, pour une température ambiante de 
250C, le bouton thermostat sera fixé sur une 
position moyenne. 
Le thermostat assûre aussi le dégivrage 
automatique du compartiment. Pendant le 
dégivrage, la température à l’intérieur du 
compartiment peut atteindre  +80C, mais 
pendant la période de congélation baisse 
jusqu’à 2-30C, ainsi la moyenne des 
températures dans un cycle complet de 
fonctionnement est d'environ + 50C. 
Evitez une position du bouton thermostat qui 
pourrait déterminer un fonctionnement 
continuu de l’appareil. Cela provoque la 
baisse des températures inférieure à 00C, 
avec le resque de la congélation des boisson 
et des denrées frîches et une accumulation 
excessive de glace sur la paroi intérieure, 
avec la diminution de l’efficacité frigorifique de 
l’appareil (augmentation de la consomation 
d’énergie). 
Pendant le fonctionnement du systéme 
frigorifique, on constate l'apparition de gouttes 
de condensation ou de la glace sur la paroi 
intérieure du fond. Il ne faut pas enlever ces 
gouttes, parce que cette paroi se dégivre 
automatiquement (Fig. 6). 
L’eau qui résulte s'écoule par la tuyère 
spéciale, elle est collectée dans un plateau 
situé sur le compresseur, d’où elle s'évapore. 
 

Suggestions concernant le 
placement des denrées 
 

Pour obtenir un entreposage et une hygiène 
optimales, nous vous suggérons ce qui suit: 
 

- Dans le réfrigérateur on garde pour une 
période courte des denrées fraîches et des 
boissons. 
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- Les denrées préparées doivent être gardés 
dans des récipients bien fermés, pas plus de 
2 - 3 jours. 
- Les produits frais, embalés, peuvent être 
gardés sur les grilles. On garde les fruits et 
les légumes fraîs dans le bac à légumes.  
- On garde les bouteilles dans le 
compartiment pour bouteilles à l’intérieur de la 
porte (10). 
- Pour garder la viande fraîche pour quelques 
jours dans le réfrigérateur, emballez-la dans 
des sachets en polyethylène. Ne la mettez 
pas en contact avec les denrées préparées 
comme une mesure de précaution, ne gardez 
pas la viande fraîche plus de 2-3 jours. 
- Pour une meilleure efficacité, les grilles ne 
seront pas couverts de papier ou d’autres 
matériaux pour permettre la circulation libre 
de l’air froid. 
- Ne gardez pas l’huile dans les 
compartiments à l’intérieur de la porte. 
- Gardez les denrées emballées ou couvertes. 
Les produits conservés ne seront plus gardés 
dans la boîte après qu’elle a été ouverte. 
- Laissez les denrées chaudes se refroidir 
avant de les introduire dans le réfrigérateur. 
- Les boissons acidulées ne se gardent pas 
dans le réfrigérateur. Les boissons 
alcooliques à concentration plus grande 
doivent être gardés en position verticale, dans 
des récipients bien fermés. 
 

Changement de la lampe 
 

Pour remplacer la lampe LED du réfrigérateur, 
veuillez contacter le service après-vente 
agréé. 
La lampe (s) utilisé dans cet appareil ne 
convient pas pour l'éclairage de la salle de 
ménage. Le but visé par cette lampe est 
d'aider à l'utilisateur de placer les aliments 
dans le réfrigérateur / congélateur d'une 
manière sûre et confortable.Les voyants 
utilisés dans cet appareil doivent résister aux 
conditions physiques extrêmes telles que des 
températures inférieures à -20°C. 
 

 

Dégivrage 
 

Le dégivrage est complètement automatique 
et se produit pendant chaque période d’arrêt 
du motocompresseur commandée par le 
thérmostat. 
Aucune intervention de votre part n’est 
nécessaire. 
L’eau du dégivrage est collectée dans un bac 
situé sur le compresseur, où elle s'évapore à 
cause de la chaleur générée pendant son 
fonctionnement (Fig. 5). 
 

Important !  
Gardez propre le collecteur et le tube 
d’écoulement de l’eau de dégivrage. Veillez à 
ce que le tube soit tout le temps avec 
l’extrémité dans l’intérieur du bac collecteur 
situé sur le motocompresseur pour prevenir 
l’écoulement de l’eau sur l’installation 
électrique ou sur le plancher. 
 

Nettoyage  
 

 Nettoyer fréquemment l'intérieur de 
l'armoire. 
 

Avant toute opération de nettoyage, prenez la 
précaution de débrancher l'appareil. 
 

Nettoyage intérieur : 
Nettoyer l'intérieur de l'armoire avec de l'eau 
tiede additionnée de bicarbonate de soude.  
Faites attention a ce que de l'eau ne pénetre 
pas a l'intérieur du boîtier du thermostat. 
Rincez et essuyez  soigneusement. 
 

Nettoyage extérieur : 
Lavez la carrosserie avec de l'eau  tiede 
savonneuse sans oublier le joint de la porte. 
Dépoussiérez le condenseur situé a l'arriere 
de l'appareil a l'aide d'une brosse ou d'un 
aspirateur. Un accumulation de poussiere 
risquerait de diminuer le rendement du 
réfrigérateur. 
 

Arret prolongé 
 

Lorsque l'appareil doit rester a l'arret pendant 
un certain temps : débranchez la prise de 
courant ; videz l'appareil ; nettoyez-le a fond ; 
laissez la porte entrouverte pour éviter 
l'apparition de mauvaises odeurs. 
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 Remarques sur les bruits de 
fonctionnement 
 

Afin que la température choisie reste 
constante, I'appareil enclenche pério- 
diquement Ie compresseur. 
Les bruits qui en résultent proviennent du 
fonctionnement de I'appareil. 
Ils diminuent automatiquement dès que 
I'appareil a atteint la température de service. 
 

Bourdonnements étouffés 
Ces bruits normaux proviennent du moteur du 
compresseur. lls s'intensifient un peut lorsque 
Ie moteur s'enclenche. 
Gargouillis et clapotis légers 
lls proviennent de la circulation du fluide 
réfrigérant dans les serpentins. 
Déclics 
Ces déclics sont audibles chaque fois que Ie 
thermostat ordonne I'enclenchement ou la 
coupure du moteur. 
Des craquements peuvent survenir si ... 
- La décongélation automatique se met en 
marche. 
- L'appareil est en train de se refroidir et/ou se 
réchauffer (dilatation des matériaux). 
 

Si les bruits de fonctionnement deviennent 
trap forts, vous pouvez peut-être en 
trauver facilement la cause et les 
supprimer. 
 

 

Recyclage 
Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif, relatif aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit 
doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément 
à la directive européenne 2002/96/CE, afin de pouvoir être recyclé ou 
démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement. 
Attention les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif 
sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine 
en raison de la présence potentielle de substances dangereuses. 
 

 

L'appareil n'est pas d'aplomb - Veuillez 
ajuster I'aplomb de I'appareil à I'aide d'un 
niveau à eau. Pour cela, utilisez les pieds à 
vis ou placez quelque chose sous I'appareil 
pour Ie caler. 
Les parois de I'appareil appuient contre 
quelque chose - Veuillez éloigner I'appareil 
des meubles ou appareils qu'il touche. 
Les tiroirs, paniers ou clayettes ne sant 
pas bien fixés ou au contraire coincés - 
Vérifiez Ie bon positionnement des pièces, 
amovibles et remettez-les correctement en i 
place si nécessaire. 
Des bouteilles ou récipients placés dans 
I'appareil se touchent - Dans ce cas, 
éloignez les bouteilles et récipients 
légèrement les uns des autres. 
 



 

 

Gratulálunk, hogy a minőségi BEKO készüléket 
választotta, melyet sokévnyi használatra terveztek.  
 
 
 
 

Első a biztonság! 
 
Ne csatlakoztassa a készüléket elektromos ellátáshoz, 
amíg minden csomagolást és szállításvédelmi eszközt 
el nem távolított. 
• Hagyja állni 4 órát, mielőtt bekapcsolná a készüléket, 
hogy a kompresszor olajszintje leülepedjen. 
• Ha lecseréli régi készülékét, amelyen zár vagy retesz 
van, törje le a zárat, hogy elkerülje egy gyermek bent 
rekedését. 
• A készüléket csak arra a célra szabad használni, 
amire tervezték. 
• Ne dobja tűzre a készüléket. A készülék szigetelése 
CFC anyagokat (fluór-klór-szénhidrogén) tartalmaz, 
amelyek gyúlékonyak. Azt ajánljuk, hogy további 
információért a készülék leselejtezésével kapcsolatban 
és a közeli lerakóhelyeket illetően lépjen kapcsolatba a 
helyi hatósággal. 
• Nem ajánljuk a készülék használatát fűtetlen, hideg 
helyiségben.  (pl.: garázs, télikert, melléképület, fészer, 
házon kívül stb.) 
A lehető legjobb teljesítmény és zavarmentes működés 
érdekében nagyon fontos, hogy ezeket az utasításokat 
figyelmesen olvassa el. Ezen utasítások elmulasztása 
érvénytelenítheti az ingyen szervizhez való jogot a 
garancia időtartama alatt.  
Kérjük, tartsa ezeket az utasításokat biztonságos 
helyen  a gyorsabb használhatóság érdekében. 
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    A készüléket nem tervezték korlátozott fizikai, érzékelő vagy mentális képességekkel 
rendelkező, illetve gyakorlatlan személy által történő használatra, kivéve, ha az ilyen személy 
felügyeletét valamely, annak biztonságáért felelős személy látja el, illetve ez a személy a 
készülék használatára vonatkozóan útmutatást biztosít. Biztosítani kell a gyermekek 
felügyeletét, hogy azok ne játsszanak a készülékkel. 
 

    
 



Elektromos követelmények 
 

Mielőtt bedugná a csatlakozót a konnektorba, 
győződjön meg róla, hogy a feszültség és 
frekvenciamutató megfelel a készülék hátulján 
szereplő osztályozásnak. 
Azt ajánljuk, hogy a készülékét a fő 
áramkörhöz egy megfelelő kapcsolón 
keresztül csatlakoztassa egy könnyedén 
elérhető állásba. 
 

FIGYELMEZTETÉS! Ezt a készüléket 
földelni kell. 
Az elektromos berendezés javítását csak 
képesített technikus végezheti. A képzetlen 
személy által végrehajtott javítás kockázatot 
rejt, amely kritikus következményekkel járhat 
a készülék felhasználója számára. 
Figyelem! 
Ez a készülék R 600a –val működik, amely 
környezetbarát, de gyúlékony gáz. A termék 
szállítása és rögzítése folyamán ügyelnie kell 
arra, hogy ne sértse meg a hűtőrendszert. Ha 
a hűtőrendszer megsérül, és a gáz szivárog a 
rendszerből, tartsa távol azt a tűzforrásoktól, 
és szellőztesse ki a helyiséget rövid időre. 
FIGYELMEZTETÉS – Ne használjon más 
mechanikus berendezéseket vagy egyéb 
eszközöket a kiolvasztás felgyorsításához, 
mint amelyeket a gyártó ajánlott. 
FIGYELMEZTETÉS – Ne károsítsa a 
hűtéskeringést. 
FIGYELMEZTETÉS – Ne használjon 
elektromos berendezést a készülék élelmiszer 
tárolására alkalmas rekeszeiben, kivéve a 
gyártó által ajánlott típusokat. 
FIGYELMEZTETÉS – Ha az áramellátó 
zsinór megsérült, annak kicserélését a 
gyártóval, a gyártó szervizelőjével vagy 
hasonló képzett szakemberrel kell 
elvégeztetni a veszély elkerülése érdekében. 
 

Szállítási utasítások 
 

1. A készüléket csak függőleges állapotban 
szabad szállítani. A szállítmány 
csomagolásának sértetlennek kell lennie a 
szállítás alatt. 
2. A készüléket bekötés után legalább 4 órán 
át ne működtesse, hogy a rendszer 
helyreálljon.  Tanácsoljuk, hogy az áramhoz 
csatlakoztatás és a készülék bekapcsolása 
között tartson öt perc szünetet. 
 

3. Ha a fenti utasításoknak elmulaszt eleget 
tenni, az a készülék sérülését 
eredményezheti, amelyért a gyártó nem vállal 
felelősséget. 
4. A készüléket óvni kell esőtől, nedvességtől 
és hidegtől. 
 

Fontos! 
• Óvatosnak kell lennie a készülék 
tisztítása/szállítása alatt, hogy a kondenzátor 
drót huzaljai ne érintkezzenek a készülék 
hátuljában, mivel ezek az ujjak és kezek 
sérülését okozhatják. 
• Ne üljön vagy álljon rá a készülék tetejére, 
mivel azt nem erre a használatra tervezték. 
Megsérülhet vagy károsíthatja a készüléket. 
FIGYELMEZTETÉS - Győződjön meg róla, 
hogy a fő kábel nem csípődött be a készülék 
alá a mozgatás alatt, mivel ez megsértheti a 
kábelt 
• Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a 
készülékkel, vagy megváltoztassák a 
vezérlést. 
 

Beüzemelési utasítások 
 

1. Ne tartsa a készüléket olyan helyiségben, 
ahol a hőmérséklet valószínűleg 10°C (50 F) 
alá esik éjjel és/vagy különösen télen, mivel 
azt +10 és +43°C (50-109 F) közötti külső 
hőmérsékletre tervezték. Alacsonyabb 
hőmérsékleten a berendezés esetleg nem 
működik, és ez az étel tárolási időtartamának 
csökkenését eredményezi. 
2. Ne tegye a berendezést tűzhelyek vagy 
fűtőtestek közelébe, illetve közvetlen 
napfényre, mivel ez különösen hathat a 
készülék funkcióira. Ha meleg vagy mélyhűtő 
mellé helyezi, tartsa be a következő minimális 
oldaltávolságokat: 
Tűzhelyektől 30 mm 
Fűtőtestektől 300 mm 
Fagyasztóktól 25 mm 
3. Győződjön meg róla, hogy elég hely van a 
berendezés körül ahhoz, hogy biztosítsa a 
levegő szabad áramlását (2. ábra). 
• A hűtőszekrény és a fal közötti távolság 
beállításakor  nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját 
(3. ábra). 
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4. A készüléket sima felületre kell helyezni. A 
két első lábat beállíthatja, ha szükséges. 
Annak biztosításához, hogy a berendezés 
egyenesen álljon, forgassa a két első lábat az 
óra járásával megegyező vagy ellentétes 
irányba, amíg biztonságosan nem áll a 
padlón. A lábak megfelelő beállításával 
elkerüli a túlzott rezgést és hangot (4. ábra). 
5. Hivatkozzon a „Tisztítás és ápolás” részre, 
hogy a berendezést előkészítse a 
használatra. 
 

Ismerje meg készülékét 
(1. ábra) 
 

1 - Hőszabályozó és lámpaház 
2 - Állítható szekrénypolcok 
3 - Bortartó 
4 - Vízgyűjtő 
5 - Fiókfedő 
6 - Fiókok 

   7 - Állítható lábak 
   8 - Befőttes polc 
   9 - Palacktartó polc 
 

A hűtőszekrényben lévő étel javasolt 
elrendezése  
 

Útmutatások az optimális tárolás és higiénia 
eléréséhez: 
  1. Ez a készülék a friss ételek és italok rövid 
távú tárolására szolgál. 
  2. A főtt ételeket légmentesen záródó 
edényekben tartsa, lehetőleg valamelyik 
kivehető polcon. 
  3. A friss, csomagolt termékeket tarthatja a 
polcon. A friss gyümölcsöket és zöldségeket 
meg kell tisztítani, és a fiókokban kell tárolni. 
  4. A palackokat tarthatja az ajtórészben. 
  5. A nyers hús tárolásához használjon 
polietilén zacskókat, és helyezze a húst a 
legalsó polcra. Ne hagyja, hogy főtt ételekkel 
érintkezzen, és így elkerülje a szennyeződést. 
A biztonság érdekében csak 2-3 napig tárolja 
a nyers húst. 
  6. A maximális hatékonyság érdekében ne 
fedje be papírral vagy egyéb anyaggal a 
kivehető polcokat, hogy a hideg levegő 
szabadon áramolhasson. 
  7. A polcokat palackok tárolásához hátsó 
blokkolókkal és döntőkkel szerelték fel. A 
polcok beállításakor a vájatokat vegye le. 
  8. A polc döntéséhez helyezze a polc hátsó 
részét egy szinttel az első rész alá. A döntött 
polc eltávolításához előbb engedje fel az 
alacsonyabban található hátsó részt. A döntött 
polcot úgy veheti ki, ha előbb felengedi a 
vájatokat, majd meghúzza azt. 
  9. Ne tároljon növényi olajat az ajtópolcokon. 
Az ételt tárolja csomagolva vagy lefedve. 
Hagyja kihűlni a forró ételeket és italokat, 
mielőtt hűtőbe helyezi őket. A 
hűtőszekrényben ne tartson robbanékony 
anyagokat. Magas alkoholtartalmú italokat 
egyenesen, lezárt tartóban kell tárolni. Az 
eltett ételmaradékot ne tárolja dobozban. 
10. Egyes zöldségek és gyümölcsök 
károsodnak, ha 0 °C közeli hőmérsékleten 
tárolják őket. Ezért az ananászt, dinnyét, 
uborkát, paradicsomot és a hasonló 
termékeket csomagolja polietilén zacskóba.  
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Hőmérsékletszabályozás és -
beállítás 
 

A belső hőmérsékletet beállíthatja a 
termosztát gomb segítségével.  
A készülék belsejében fennálló hőmérséklet 
ingadozhat a használat feltételeitől függően: 
elhelyezés, környezeti hőmérséklet, ajtó 
nyitásának gyakorisága, ételmennyiség. A 
termosztát gombjának beállítása ezen 
feltételektől függően változik. Rendszerint 
250C környezeti hőmérséklet esetén a 
termosztát gomb középállapotban helyezkedik 
el. 
Kerülje a termosztát gomb néhány olyan 
állását, amely a készülék folyamatos 
működését eredményezheti. Ennek 
következményeként a hőmérséklet 00C alá 
csökkenhet, ezért az ital és friss étel 
megfagyhat, és túlzott jégmennyiség 
halmozódhat fel a belső falon. A fent 
említettekből következik a hűtőhatás 
csökkenése (az energiafogyasztás 
növekedése). 
 

A működés megkezdése előtt 
 

Végső ellenőrzés 
Mielőtt elkezdi használni a készüléket, 
ellenőrizze az alábbiakat: 
1. A lábak a megfelelő szintre vannak 
beállítva. 
2. A belső rész száraz, és a levegő szabadon 
tud keringeni a hátsó résznél. 
3. A belső rész tiszta a „Tisztítás és ápolás” 
részben leírtak alapján. 
4. A csatlakozó be van helyezve a foglalatba, 
és az áram be van kapcsolva. Ha az ajtó 
nyitva van, a belső világítás bekapcsol. 
 

És jegyezze meg, hogy: 
5. Hangot fog hallani, amint a kompresszor 
beindul. A folyadék és a gázok, amelyeket a 
hűtésrendszeren belül lezártak, szintén 
(hangot) adhatnak ki, akár működik a 
kompresszor, akár nem. Ez teljesen normális 
jelenség. 
6. A szekrény tetejének enyhe hullámossága 
teljesen normális a gyártó által használt 
eljárásnak köszönhetően, ez nem hiba. 
7. Azt ajánljuk, hogy a hőszabályozó gombot 
középre állítsa és kísérje figyelemmel a 
hőmérsékletet, hogy biztosítsa a készülék 
kívánt hőmérsékletének fenntartását ( Lásd 
Hőmérsékletszabályozás és -beállítás 
fejezet). 
8. Ne töltse fel azonnal a készüléket, amikor 
bekapcsolja. Várjon, míg a készülék eléri a 
megfelelő tárolási hőmérsékletet. Azt 
tanácsoljuk, hogy ellenőrizze a hőmérsékletet 
pontos hőmérővel (lásd 
Hőmérsékletszabályozás és -beállítás). 
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Kiolvasztás 
 

A hűtőszekrény automatikusan kiolvad. A 
kiolvadó víz a lefolyócsőhöz fut egy, a 
készülék hátoldalán található gyűjtőtartályon 
keresztül (5. ábra) 
Kiolvasztás alatt a hűtőszekrény hátsó 
oldalán, ahol egy elrejtett párologtató van 
elhelyezve, vízcseppek keletkezhetnek. 
Néhány csepp a borításon maradhat és 
visszafagyhat, ha a kiolvasztás befejeződött. 
A visszafagyott cseppek eltávolításához ne 
használjon hegyes vagy éles szélű tárgyakat, 
mint pl. kés vagy villa. 
Ha a kiolvasztott víz nem folyik le a gyűjtő 
csatornából, ellenőrizze, hogy nem 
tömítették–e el a lefolyócsövet ételdarabok. A 
lefolyócső tisztításához húzza meg a cső alján 
található speciális műanyag dugattyút. 
Ellenőrizze, hogy a cső vége mindig a 
kompresszoron lévő tálcában legyen, 
biztosítva ezzel, hogy a víz ne folyjék az 
elektromos alkatrészekre vagy a padlóra (6. 
ábra). 
 

Belső villanykörte cseréje 
 

A hűtőszekrény lámpájának cseréjéhez, 
kérjük, hívja fel a szakszervizt. 
A készülékben lévő lámpa/lámpák 

háztartásban lévő helyiségek megvilágítására 
nem alkalmas/alkalmasak. A lámpa 
rendeltetése, hogy segítse a felhasználót az 
élelmiszerek 
hűtőszekrénybe/fagyasztószekrénybe való 
gyors és biztonságos behelyezésében. 
A készülékben használt lámpáknak extrém 
környezeti hatásokat kell kibírniuk, mint pl. a  
-20°C hőmérséklet. 
 

Ajtó áthelyezése 
 

Eljárás számsorrendben (7. ábra). 
 

Tisztítás és ápolás 
 

  1. Azt tanácsoljuk, hogy tisztítás előtt 
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a fő 
csatlakozót. 
  2. Soha ne használjon éles tárgyat vagy 
csiszoló anyagot, szappant, háztartási 
tisztítót, tisztítószert vagy viaszpolitúrt a 
tisztításhoz. 
  3. Használjon langyos vizet a készülék 
belsejének tisztításához, és törölje szárazra 
azt. 
  4. A belső rész tisztításához mártson egy ruhát 
fél liter vízbe, amelyben feloldott egy teáskanál 
szódabikarbónát, csavarja ki, és törölje át vele a 
belsőt, majd törölje szárazra. 
  5. Ellenőrizze, hogy ne kerüljön víz a 
hőmérsékletszabályozó dobozba. 
  6. Ha a készüléket hosszú ideig nem 
használják, kapcsolja ki, távolítson el minden 
élelmiszert, tisztítsa meg, és hagyja félig 
nyitva az ajtót. 
  7. Évente egyszer vákuumos tisztítóval 
távolítsa el a kondenzátoron, a készülék 
hátulján felgyülemlett port. 
  8. Rendszeresen ellenőrizze az 
ajtótömítéseket, hogy meggyőződjön róla, 
hogy azok tiszták és ételmaradékoktól 
mentesek. 
  9. Soha: 
• Ne tisztítsa a készüléket arra alkalmatlan 
anyagokkal, pl. petróleum alapú termékekkel. 
• Semmilyen körülmények között ne tegye ki  
magas hőnek. 
• Ne tisztítsa, súrolja stb. csiszoló anyaggal. 
10. Ellenőrizze, hogy a felolvasztott vizet 
gyűjtő kiolvasztó tartály, amely a készülék 
hátoldalán található, mindig tiszta legyen.  Ha 
el akarja távolítani a tálcát, hogy megtisztítsa, 
kövesse az alábbi utasításokat: 
• Kapcsolja ki az áramkört, és húzza ki a fő 
csatlakozót. 
• Fogó segítségével finoman csavarja ki a 
kompresszoron található csavart, így a tálca 
eltávolítható. 
• Emelje fel a tálcát. 
• Tisztítsa meg, és törölje szárazra. 
• A sorrendet megfordítva végezze el a 

műveleteket, és állítsa össze újra. 
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Kötelező és tilos dolgok 
 

Kötelező -   Rendszeresen tisztítani és 
kiolvasztani a készüléket  

Kötelező -   A nyers húst és a baromfihúst a 
főtt ételek és tejtermékek alatt 
tartani. 

Kötelező -   Az ételt minél előbb elhasználni, 
és szem előtt tartani a „Minőségét 
megőrzi” dátumokat. 

Kötelező -   Eltávolítani el minden 
használhatatlan levelet a 
zöldségekről, és letörölni róluk a 
földet. 

Kötelező -   A salátát, káposztát, 
petrezselymet és karfiolt a 
törzsön/száron hagyni. 

Kötelező -   A sajtot előbb zsírpapírba, majd 
polietilén zacskóba csomagolni, 
annyira kizárva a levegőt, 
amennyire lehetséges. A legjobb 
eredményért vegye ki a hűtőből 
egy órával a fogyasztás előtt. 

Kötelező -   A nyers húst és szárnyasokat 
lazán polietilén- vagy alufóliába 
csomagolni. Ez megakadályozza 
a kiszáradást. 

Kötelező -   A halakat és belsőségeket 
polietilén zacskóba csomagolni. 

Kötelező -   Az erős szaggal rendelkező 
vagy gyorsan kiszáradó ételeket 
polietilén zacskókba vagy 
alufóliába csomagolni, esetleg 
légmentesen zárható dobozba 
helyezni. 

Kötelező -   Jól becsomagolni a kenyeret, 
hogy friss maradjon. 

Kötelező -   Felszolgálás előtt lehűteni a 
fehér borokat, sört és ásványvizet. 
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Tilos- A banánt a hűtőszekrényben tárolni. 
Tilos- A dinnyét a hűtőszekrényben tárolni. 

Rövid időre hűtheti, ha becsomagolja, 
ezzel megakadályozva, hogy más 
étel átvegye a szagát. 

Tilos- Az ajtót hosszú időre nyitva hagyni, 
ez a hűtőszekrényt károsíthatja. A 
hűtőszekrényt csak emberi 
fogyasztásra alkalmas élelmiszerek 
tárolására tervezték. 

Tilos- A polcokat valamilyen védőanyaggal 
befedni, amely akadályozhatja a 
levegő áramlását. 

Tilos- Mérgező vagy bármilyen veszélyes 
anyagot tárolni a készülékben. A 
készüléket csak emberi fogyasztásra 
alkalmas élelmiszerek tárolására 
tervezték. 

Tilos- Olyan ételt fogyasztani, amely túl 
sokáig volt lefagyasztva. 

Tilos- Főtt és friss ételt ugyanabban a 
tárolóban tárolni. Ezeket elkülönítve 
kell csomagolni és tárolni. 

Tilos- Hagyni, hogy a felengedő étel vagy 
folyadékok rácsöpögjenek az ételre. 
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Információ az üzemeltetési zajokról 
 

A kiválasztott hőmérséklet állandó szinten 
tartásához a készülék néha bekapcsolja a 
kompresszort. 
Az ebből keletkező zajok teljesen normálisak. 
Amint a késszülék elérte a működési 
hőmérsékletet, a zajok automatikusan 
halkulnak. 
 

A zümmögő hangot a motor (kompresszor) 
adja. Ha a motor bekapcsol, a hangok rövid 
ideig hangosabbak lehetnek. 
 

A bugyborékoló, bugyogó vagy búgó zajokat a 
hűtőanyag bocsátja ki, amikor a csöveken 
keresztülfolyik. 
 

Amikor a hőszabályozó BE/KI kapcsolja a 
motort, mindig kattogó zaj hallható. 
Kattogó zaj jelentkezhet, ha 
- az automatikus kiolvasztó rendszer aktív. 
- a készülék lehűl vagy felmelegszik 

(anyagtágulás). 
Ha ezek a zajok nagyon hangosak, 
valószínűleg nem komoly okokról van szó, és 
általában nagyon könnyű kiküszöbölni őket. 
 

- A készülék nincs síkban – Használja a 
magasságbeállító lábakat vagy tegyen 
tömítést a lábak alá. 

- A készülék nem áll szabadon – Kérjük, 
tartsa távol a készüléket a konyhai 
eszközöktől vagy egyéb berendezésektől. 

- A fiókok vagy polcok lazák vagy ragadnak – 
Kérjük, ellenőrizze a kivehető elemeket, és 
igazítsa meg őket, ha szükséges. 

-A palackok és/vagy tartályok egymáshoz 
érnek– Kérjük, helyezze egymástól távol a 
palackokat és/vagy tartályokat. 
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Problémakeresés 
 

Ha a készülék nem működik, amikor 
bekapcsolja, akkor ellenőrizze az alábbiakat: 
• A  dugó megfelelően van-e bedugva a fali 

csatlakozóba és hogy van-e áram. (A 
konnektor áramellátásának ellenőrzéséhez 
csatlakoztasson más készüléket) 

• Lehet, hogy a biztosíték ki van ütve/ az 
áramkörmegszakító kiment/ a fő elosztó ki 
van kapcsolva. 

• A hőmérsékletszabályozó megfelelően van-e 
beállítva. 

• Az új csatlakozó helyesen van-e bekötve, ha 
megváltoztatta az illesztést és formadugót. 

Ha a készülék még mindig egyáltalán nem 
működik a fenti ellenőrzések után, lépjen 
kapcsolatba a kereskedővel, akinél a 
készüléket vásárolta. 
Kérjük, ellenőrizze, hogy a fenti 
ellenőrzéseket elvégezte, mert fizetnie kell, ha 
nem találnak hibát. 
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A terméken vagy  a csomagoláson található          ábra azt jelzi, hogy a termék nem 
kezelhetõ háztartási hulladékként,  hanem a megfelelõ, az elektromos és elektronikus 
felszerelések újrahasznosítására létesült begyûjtõ pontokban kell leadni. Ha gondoskodik 
a termék megfelelõ leselejtezésérõl, segít megelõzni azokat a környezetre és egészségre 
káros hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelõ leselejtezése eredményezne. A 
termék leselejtezésével  kapcsolatos további részletekért forduljon a lakóhelyén található 
háztartási hulladék begyûjtõhöz vagy az árúházhoz, ahol  a terméket megvásárolta. 



 
 
 
 
 
Συγχαρητήρια για την επιλογή σας μιας Υψηλής 
Ποιότητας συσκευής BEKO που έχει σχεδιαστεί να σας 
εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.  
 
 
 

Η ασφάλεια προηγείται! 
 

Μη συνδέσετε την συσκευή σας στο δίκτυο παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος έως ότου έχουν αφαιρεθεί όλα τα 
υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά μεταφοράς. 
• Αφήστε τη σε όρθια θέση για τουλάχιστον 4 ώρες πριν 
την ενεργοποιήσετε, για να επιτρέψετε στο λάδι του 
συμπιεστή να κατακαθίσει. 
• Αν απορρίπτετε μια παλιά συσκευή με κλειδαριά ή 
μανδάλωση στην πόρτα, σπάστε ή αχρηστέψτε την 
κλειδαριά για να βεβαιωθείτε ότι την έχετε αφήσει σε 
ασφαλή κατάσταση, ώστε να εμποδιστεί τυχόν 
παγίδευση παιδιών. 
• Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για 
την προβλεπόμενη χρήση της. 
• Μην πετάξετε τη συσκευή σε φωτιά. Η συσκευή σας 
περιέχει στη μόνωση υλικά χωρίς χλωροφθοράνθρακες 
(CFC), τα οποία είναι εύφλεκτα. Συνιστούμε να 
απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές για πληροφορίες 
ως προς τη σωστή απόρριψη και τις εγκαταστάσεις που 
διατίθενται για το σκοπό αυτό. 
• Δεν συνιστούμε χρήση της συσκευής αυτής σε μη 
θερμαινόμενο, κρύο χώρο.  (π.χ. γκαράζ, θερμοκήπιο, 
προσάρτημα κτιρίου, παράπηγμα, βοηθητικό κτίσμα 
κλπ.). 
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από τη 
συσκευή σας και λειτουργία χωρίς προβλήματα, είναι 
πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις 
οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να 
ακυρώσει το δικαίωμά σας να λαμβάνετε δωρεάν 
τεχνική εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια της εγγύησης.  
Παρακαλούμε να φυλάξετε τις οδηγίες αυτές σε 
ασφαλές μέρος για να μπορείτε να τις συμβουλεύεστε 
εύκολα. 
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    Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα στερούμενα εμπειρίας και γνώσης εκτός και 
αν αυτά έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.  
   Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα παίζουν με 
τη συσκευή. 
 

 

 

EL              Οδηγίες χρήσης 



 
 

 
 
 
 

EL              Οδηγίες χρήσης 
 

Απαιτήσεις παροχής ρεύματος 
 

Πριν τοποθετήσετε το φις στην πρίζα τοίχου, 
βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που 
αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων στο 
εσωτερικό της συσκευής αντιστοιχούν με τις 
τιμές του ηλεκτρικού σας δικτύου. 
Συνιστούμε αυτή η συσκευή να συνδεθεί στην 
παροχή ρεύματος δικτύου μέσω πρίζας με 
κατάλληλο διακόπτη και κατάλληλη ασφάλεια, 
που βρίσκεται σε εύκολα προσπελάσιμη θέση. 
 

Προειδοποίηση! Η συσκευή αυτή πρέπει 
να γειωθεί. 
Οι επισκευές σε ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να 
εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
Λανθασμένες επισκευές οι οποίες εκτελούνται 
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα περικλείουν 
κινδύνους που μπορεί να έχουν κρίσιμες 
συνέπειες για το χρήστη της συσκευής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η συσκευή αυτή λειτουργεί με R600a που 
είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον αλλά 
εύφλεκτο αέριο. Κατά τη μεταφορά και 
εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να 
καταβληθεί φροντίδα ώστε να μην υποστεί 
ζημιά το ψυκτικό σύστημα. Αν το ψυκτικό 
σύστημα υποστεί ζημιά και υπάρξει διαρροή 
αερίου από το σύστημα, διατηρήστε το προϊόν 
μακριά από πηγές ανάφλεξης και αερίστε για 
λίγο το χώρο. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ -Μη χρησιμοποιείτε 
μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για να 
επιταχύνετε τη διαδικασία της απόψυξης, 
εκτός από τα μέσα που συνιστά ο 
κατασκευαστής. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην προξενήσετε ζημιά 
στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μη χρησιμοποιείτε 
ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους 
φύλαξης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν 
αυτές είναι του τύπου που συνιστά ο 
κατασκευαστής. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Αν το καλώδιο 
τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, για να 
αποφύγετε κινδύνους, αυτό θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον 
αντιπρόσωπό του για τεχνική εξυπηρέτηση ή 
άλλα άτομα με παρόμοια εξουσιοδότηση. 
 

Οδηγίες μεταφοράς 
 

1. Η συσκευή θα πρέπει να μεταφέρεται μόνο 
σε όρθια θέση. Η συσκευασία του προϊόντος, 
όπως παραδίδεται από τον κατασκευαστή, θα 
πρέπει να παραμείνει άθικτη κατά τη 
μεταφορά. 
2. Η συσκευή δεν θα πρέπει να τεθεί σε 
λειτουργία για τουλάχιστον 4 ώρες μετά την 
εγκατάσταση, ώστε να επιτραπεί στο σύστημα 
να επανέλθει στη σωστή κατάσταση.  Μπορεί 
επίσης να χρειαστεί να περιμένετε πέντε 
λεπτά από τη στιγμή που θα συνδέσετε τη 
συσκευή στο ρεύμα μέχρι να την 
ενεργοποιήσετε. 
3. Μη τήρηση των πιο πάνω οδηγιών θα 
μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, 
για την οποία δεν θα έχει την ευθύνη ο 
κατασκευαστής. 
4. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από 
τη βροχή, την υγρασία και το κρύο. 
 

Σημαντική παρατήρηση! 
• Θα πρέπει να φροντίζετε κατά τον 
καθαρισμό/μεταφορά της συσκευής να μην 
αγγίξετε το κάτω μέρος των μεταλλικών 
συρμάτων του συμπυκνωτή στην πίσω 
πλευρά της συσκευής, καθώς αυτό θα 
μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό στα 
δάκτυλα και τα χέρια. 
• Μην καθίσετε ή σταθείτε πάνω στη συσκευή, 
γιατί δεν είναι κατασκευασμένη για τέτοια 
χρήση. Θα μπορούσατε να τραυματιστείτε ή 
να προξενήσετε βλάβη στη συσκευή. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ -  Βεβαιωθείτε ότι το 
καλώδιο ρεύματος δεν έχει πιαστεί κάτω από 
τη συσκευή στη διάρκεια ή μετά τη μετακίνησή 
της, γιατί αυτό θα μπορούσε να προξενήσει 
βλάβη στο καλώδιο. 
• Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευή ή να πειράζουν τα συστήματα 
ελέγχου. 
 

Οδηγίες εγκατάστασης 
 

1. Μην έχετε τη συσκευή σε χώρο όπου 
υπάρχει πιθανότητα η θερμοκρασία να πέσει 
κάτω από τους 10 βαθμούς C (50 βαθμούς F) 
τη νύχτα και/ή ειδικά το χειμώνα, γιατί είναι 
σχεδιασμένη να λειτουργεί σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος μεταξύ +10 και +43 βαθμών C 
(50 και 109 βαθμών F).  
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Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες η συσκευή 
ενδέχεται να μη λειτουργεί, με αποτέλεσμα τη 
μείωση του χρόνου διατήρησης των 
τροφίμων. 
2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε 
κουζίνες, σώματα θέρμανσης ή σε άμεσο 
ηλιακό φως, γιατί θα προκληθεί πρόσθετο 
φορτίο στις λειτουργίες της συσκευής. Αν 
εγκατασταθεί δίπλα σε πηγή θερμότητας ή σε 
καταψύκτη, διατηρείτε τις ακόλουθες 
ελάχιστες πλευρικές αποστάσεις: 
Από κουζίνες 30 χιλ. 
Από σώματα θέρμανσης 300 χιλ. 
Από καταψύκτες 25 χιλ. 
3. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος 
γύρω από τη συσκευή για να εξασφαλίζεται 
ανεμπόδιστη κυκλοφορία του αέρα (σχήμα 2). 
• Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου σας για να 
καθορίσετε την απόσταση μεταξύ του ψυγείου 
και του τοίχου (σχήμα 3). 
4. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε 
ομαλή επιφάνεια. Τα δύο μπροστινά πόδια 
μπορούν να ρυθμιστούν όπως απαιτείται. Για 
να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι σε 
κατακόρυφη θέση, ρυθμίστε τα δύο μπροστινά 
πόδια περιστρέφοντάς τα δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα, μέχρι η συσκευή να είναι σε 
σταθερή επαφή με το δάπεδο. Η σωστή 
ρύθμιση των ποδιών συντελεί στην αποφυγή 
υπερβολικών κραδασμών και θορύβου 
(σχήμα 4). 
5. Για να προετοιμάσετε τη συσκευή σας για 
χρήση ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός 
και φροντίδα". 
 

Γνωρίστε τη συσκευή σας 
(σχήμα 1) 
 

1 - Θερμοστάτης και περίβλημα λάμπας 
2 - Ρυθμιζόμενα ράφια θαλάμου  
3 - Υποστήριξη μπουκαλιών κρασιού 
4 - Δοχείο συλλογής νερού 
5 - Κάλυμμα συρταριών λαχανικών 
6 - Συρτάρια λαχανικών 

   7 - Ρυθμιζόμενα πόδια 
   8 - Ράφι για βάζα 
   9 - Ράφι για μπουκάλια 
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Συνιστώμενη τακτοποίηση των 
τροφίμων στo ψυγείο 
 

Οδηγίες για το πώς να επιτύχετε βέλτιστη 
διατήρηση και υγιεινή: 
  1. Η συσκευή αυτή προορίζεται για τη 
βραχυπρόθεσμη διατήρηση νωπών τροφίμων και 
ποτών. 
  2. Τα μαγειρευμένα φαγητά θα πρέπει να 
φυλάσσονται σε αεροστεγή δοχεία και 
διατηρούνται καλύτερα σε ένα από τα 
αφαιρούμενα ράφια. 
  3. Τα φρεσκοσυσκευασμένα κηπευτικά 
μπορούν να διατηρούνται σε ράφι. Τα φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να καθαρίζονται 
και να διατηρούνται στα συρτάρια λαχανικών. 
  4. Τα μπουκάλια μπορούν να φυλάσσονται στο 
ειδικό τμήμα της πόρτας. 
  5. Για να φυλάξετε ωμό κρέας, συσκευάστε το 
σε σακούλες από πολυαιθυλένιο και τοποθετήστε 
τις σακούλες στο κάτω-κάτω ράφι. Μην 
επιτρέπετε να έρχεται σε επαφή με μαγειρευμένα 
φαγητά, για να αποφευχθεί η επιμόλυνση. Για 
λόγους ασφαλείας, διατηρείτε το ωμό κρέας μόνο 
για δύο ως τρεις ημέρες. 
  6. Για τη μέγιστη απόδοση, τα αφαιρούμενα 
ράφια δεν θα πρέπει να καλύπτονται με χαρτί ή 
άλλα υλικά, ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη 
κυκλοφορία του ψυχρού αέρα. 
  7. Τα ράφια διαθέτουν πίσω στοπ και σύστημα 
κλίσης για φύλαξη μπουκαλιών. Κατά τη ρύθμιση 
του ραφιού ανυψώστε το ώστε να φύγει από τις 
αυλακώσεις. 
  8. Για να δώστε κλίση σε ένα ράφι, τοποθετήστε 
το πίσω μέρος του ραφιού ένα επίπεδο πιο κάτω 
από το μπροστινό του μέρος. Για να αφαιρέσετε 
ένα ράφι με κλίση, πρώτα απασφαλίστε το πίσω 
μέρος από ένα επίπεδο πιο κάτω από το 
μπροστινό μέρος του ραφιού. Για να αφαιρέσετε 
ένα ράφι με κλίση, πρώτα ελευθερώστε το πίσω 
μέρος από τις αυλακώσεις και κατόπιν τραβήξτε το. 
  9. Μη διατηρείτε φυτικό λάδι στα ράφια της 
πόρτας. Διατηρείτε τα τρόφιμα συσκευασμένα, 
τυλιγμένα ή καλυμμένα. Αφήνετε τα καυτά 
φαγητά και ποτά να κρυώνουν πριν τα 
τοποθετήσετε στο ψυγείο. Μην αποθηκεύετε στο 
ψυγείο εκρηκτικά υλικά. Τα δοχεία με υγρά 
μεγάλης περιεκτικότητας σε οινόπνευμα πρέπει 
να αποθηκεύονται όρθια θέση και σφιχτά 
κλεισμένα. Τα υπόλοιπα φαγητών από κονσέρβα 
δεν θα πρέπει να διατηρούνται στο δοχείο της 
κονσέρβας. 
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10. Ορισμένα φρούτα και λαχανικά υφίστανται 
βλάβες αν διατηρηθούν σε θερμοκρασίες 
κοντά στους 0°C. Γι' αυτό τυλίγετε ανανάδες, 
πεπόνια, αγγούρια, τομάτες και παρόμοια 
προϊόντα σε σακούλες πολυαιθυλενίου. 
 

Έλεγχος και ρύθμιση θερμοκρασίας 
 

Η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να 
ρυθμιστεί με το κουμπί του θερμοστάτη.  
Οι θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται μέσα 
στη συσκευή θα μπορούσαν να κυμαίνονται 
ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης: θέση, 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, συχνότητα 
ανοίγματος πόρτας, ποσότητα τροφίμων. Η 
θέση του κουμπιού θερμοστάτη θα 
τροποποιείται ανάλογα με τις συνθήκες αυτές. 
Γενικά, για θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C 
(77°F), το κουμπί θερμοστάτη θα ρυθμιστεί σε 
μια μεσαία θέση. 
Αποφεύγετε θέσεις κουμπιού του θερμοστάτη 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συνεχή 
λειτουργία της συσκευής. Αυτό θα μπορούσε 
να προκαλέσει μείωση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 0°C, με αποτέλεσμα να 
παγώσουν τα ποτά και τα νωπά τρόφιμα και 
να συσσωρευτεί υπερβολική ποσότητα πάγου 
στα εσωτερικά τοιχώματα. Όλα τα πιο πάνω 
θα μπορούσαν να επιφέρουν μείωση της 
απόδοσης ψύξης (αύξηση της κατανάλωσης 
ενέργειας). 
 

Πριν τεθεί η συσκευή σε λειτουργία 
 

Τελικός έλεγχος 
Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
ελέγξτε ότι: 
  1. Τα πόδια έχουν ρυθμιστεί ώστε η συσκευή 
να είναι εντελώς οριζόντια. 
  2. Το εσωτερικό είναι στεγνό και ο αέρας 
μπορεί να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα στο πίσω 
μέρος. 
  3. Το εσωτερικό είναι καθαρό όπως 
συνιστάται στην ενότητα "Καθαρισμός και 
φροντίδα". 
  4. Το φις έχει συνδεθεί στην πρίζα και έχει 
ενεργοποιηθεί η παροχή ρεύματος. Όταν 
ανοιχτεί η πόρτα το εσωτερικό φως θα 
ανάψει. 
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Και έχετε υπόψη σας ότι: 
  5. Θα ακούσετε ένα θόρυβο καθώς ξεκινά η 
λειτουργία του συμπιεστή. Τα υγρά και τα 
αέρια που είναι στεγανά κλεισμένα στο 
ψυκτικό σύστημα μπορεί επίσης να 
δημιουργούν κάποιο θόρυβο, είτε λειτουργεί ο 
συμπιεστής είτε όχι. Αυτό είναι πολύ 
φυσιολογικό. 
  6. Ένας ελαφρός κυματισμός στο πάνω 
μέρος της καμπίνας είναι πολύ κανονικός 
λόγω της χρησιμοποιούμενης παραγωγικής 
διαδικασίας και δεν αποτελεί ελάττωμα. 
  7. Συνιστούμε να τοποθετείτε το κουμπί του 
θερμοστάτη σε μεσαία θέση και να 
παρακολουθείτε τη θερμοκρασία ώστε να 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διατηρεί την 
επιθυμητή θερμοκρασία αποθήκευσης των 
τροφίμων (βλέπε ενότητα Έλεγχος και 
ρύθμιση θερμοκρασίας). 
   8. Μην τοποθετήσετε τρόφιμα στη συσκευή 
αμέσως μετά την ενεργοποίησή της. 
Περιμένετε έως ότου επιτευχθεί η σωστή 
θερμοκρασία διατήρησης των τροφίμων. 
Συνιστούμε να ελέγξετε τη θερμοκρασία με 
ένα ακριβές θερμόμετρο (βλέπε Έλεγχος και 
ρύθμιση θερμοκρασίας). 
 

Απόψυξη 
 

Το ψυγείο αυτό με χώρο συντήρησης 
αποψύχεται αυτόματα. Το νερό από την 
απόψυξη κυλάει στο σωλήνα αποστράγγισης 
μέσω ενός καναλιού συλλογής και εξατμίζεται 
αφού βρεθεί σε ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος 
της συσκευής. (σχήμα 5). 
Κατά την απόψυξη, ενδέχεται να 
σχηματιστούν σταγονίδια νερού στο πίσω 
τοίχωμα του ψυγείου όπου βρίσκεται μη 
εμφανής συμπυκνωτής. Ορισμένα σταγονίδια 
μπορεί να παραμείνουν πάνω στην εσωτερική 
επένδυση και να παγώσουν πάλι μετά την 
ολοκλήρωση της απόψυξης. Μη 
χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα 
όπως μαχαίρια ή πιρούνια για να αφαιρέσετε 
τα σταγονίδια που έχουν παγώσει. 
Αν, οποιαδήποτε στιγμή, το νερό της 
απόψυξης δεν αποστραγγίζεται από το κανάλι 
συλλογής, ελέγξτε μήπως ο σωλήνας 
αποστράγγισης έχει αποφραχθεί από 
υπολείμματα τροφίμων. 
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Μπορείτε να καθαρίσετε το σωλήνα 
αποστράγγισης σπρώχνοντας το ειδικό 
πλαστικό πώμα προς τα κάτω στο σωλήνα 
αποστράγγισης. 
Ελέγξτε ότι ο σωλήνας έχει τοποθετηθεί 
σταθερά, με το άκρο του μέσα στο δίσκο 
συλλογής που βρίσκεται πάνω στο 
συμπιεστή, ώστε να εμποδίσετε να χυθεί το 
νερό στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή το 
πάτωμα (σχήμα 6). 
 

Αντικατάσταση της εσωτερικής 
λάμπας 
 

Για αλλαγή της λάμπας φωτισμού του ψυγείου 
σας, καλέστε το τοπικό σας εξουσιοδοτημένο 
σέρβις. 
Ο λαμπτήρας (οι λαμπτήρες) που 
χρησιμοποιεί αυτή η συσκευή δεν είναι 
κατάλληλος(-οι) για φωτισμό των οικιακών 
χώρων. Ο σκοπός αυτού του λαμπτήρα είναι 
να βοηθά το χρήστη να βρίσκει με ασφάλεια 
και άνεση τα τρόφιμα στη 
συντήρηση/κατάψυξη. 
Οι λάμπες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη 
συσκευή πρέπει να είναι ανθεκτικές σε 
ακραίες φυσικές συνθήκες, όπως 
θερμοκρασίες κάτω από -20°C. 
 

Αλλαγή θέσης της πόρτας 
 

Προχωρήστε σύμφωνα με την σειρά των 
αριθμών (εικόνα 7). 
 

Καθαρισμός και φροντίδα 
 

  1. Συνιστούμε πριν τον καθαρισμό να 
διακόπτετε την παροχή ρεύματος στην πρίζα 
και να βγάζετε το φις από την πρίζα. 
  2. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε για τον 
καθαρισμό οποιαδήποτε αιχμηρά εργαλεία ή 
υλικά που χαράζουν, σαπούνι, οικιακά 
καθαριστικά μέσα, απορρυπαντικά ή 
γυαλιστικά με κερί. 
  3. Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό για να 
καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής και 
κατόπιν σκουπίστε το για να στεγνώσει. 
  4. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, 
χρησιμοποιήστε πανί που έχει υγρανθεί σε 
διάλυμα από μια κουταλιά τσαγιού μαγειρικής 
σόδας σε περίπου μισό λίτρο νερού. Κατόπιν 
σκουπίστε τις επιφάνειες για να στεγνώσουν. 
 

  5. Προσέξτε καλά να μην εισέλθει νερό στο 
περίβλημα του θερμοστάτη. 
  6. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, 
απενεργοποιήστε την, αφαιρέστε όλα τα 
τρόφιμα, καθαρίστε την και αφήστε την πόρτα 
μισάνοιχτη. 
  7. Τυχόν σκόνη που έχει συσσωρευτεί στο 
συμπυκνωτή, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά 
της συσκευής, θα πρέπει να αφαιρείται μια 
φορά το χρόνο με ηλεκτρική σκούπα. 
  8. Ελέγχετε τακτικά τις στεγανοποιήσεις στις 
πόρτες για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές και 
απαλλαγμένες από σωματίδια τροφίμων. 
  9. Ποτέ: 
• Μην καθαρίσετε τη συσκευή με ακατάλληλα 
υλικά, π.χ. προϊόντα πετρελαϊκής βάσης. 
• Μην την εκθέσετε με οποιονδήποτε τρόπο σε 
υψηλές θερμοκρασίες. 
• Μην την τρίψετε με υλικά που χαράζουν. 
10. Βεβαιωθείτε ότι ο ειδικός πλαστικός δίσκος 
συλλογής νερού απόψυξης στο πίσω μέρος της 
συσκευής είναι πάντα καθαρός. Αν θέλετε να 
αφαιρέσετε το δίσκο για να τον καθαρίσετε, 
ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: 
• Διακόψτε την παροχή ρεύματος στην πρίζα 
και τραβήξτε το φις από την πρίζα. 
• Με μια πένσα απαλά αποσυνδέστε το 
στέλεχος στο συμπιεστή ώστε να μπορεί να 
αφαιρεθεί ο δίσκος. 
• Σηκώστε το δίσκο για να βγει. 
• Καθαρίστε τον και σκουπίστε τον για να 
στεγνώσει 
• Τοποθετήστε τον πάλι, αντιστρέφοντας τη 
σειρά και τις ενέργειες 
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Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε 
 

Πρέπει να Καθαρίζετε και να αποψύχετε 
τακτικά τη συσκευή σας. 

Πρέπει να Διατηρείτε ωμό κρέας και ωμά 
πουλερικά σε κατώτερη θέση από 
μαγειρεμένο φαγητό και γαλακτοκομικά 
προϊόντα. 

Πρέπει να Διατηρείτε τα τρόφιμα όσο το 
δυνατόν μικρότερο χρόνο και να τηρείτε 
τις ημερομηνίες που αναφέρονται στα 
σημεία "Καλύτερο πριν", "Κατανάλωση 
πριν" κλπ. 

Πρέπει να Αφαιρείτε άχρηστα φύλλα από τα 
λαχανικά και να σκουπίζετε τυχόν 
ακαθαρσίες. 

Πρέπει να Αφήνετε το μαρούλι, το λάχανο, το 
μαϊντανό και το κουνουπίδι με το κοτσάνι 
τους. 

Πρέπει να Τυλίγετε το τυρί πρώτα σε χαρτί 
αδιαπέραστο σε λάδι και κατόπιν σε 
σακούλα πολυαιθυλενίου, 
προσπαθώντας να απομακρύνετε όσο το 
δυνατόν περισσότερο αέρα. Για βέλτιστα 
αποτελέσματα, βγάζετέ το από το ψυγείο 
μια ώρα πριν την κατανάλωση. 

Πρέπει να Τυλίγετε το ωμό κρέας και τα ωμά 
πουλερικά χαλαρά σε πλαστική 
μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο. Αυτό 
εμποδίζει να χάσουν την υγρασία τους. 

Πρέπει να Τυλίγετε τα ψάρια και τα εντόσθια 
σε σακούλες πολυαιθυλενίου. 

Πρέπει να Τυλίγετε τρόφιμα με έντονη οσμή ή 
που κινδυνεύουν να χάσουν την υγρασία 
τους σε σακούλες πολυαιθυλενίου ή 
αλουμινόχαρτο ή να τα τοποθετείτε σε 
αεροστεγές δοχείο. 

Πρέπει να Τυλίγετε το ψωμί καλά ώστε να 
διατηρείται φρέσκο. 

Πρέπει να Ψύχετε λευκά κρασιά, μπύρα, 
μπύρα λάγκερ, μεταλλικό νερό πριν να 
τα σερβίρετε. 

 

 

Δεν πρέπει να διατηρείτε μπανάνες στο 
χώρο συντήρησης του ψυγείου σας. 

Δεν πρέπει να διατηρείτε πεπόνι στο ψυγείο 
σας. Μπορείτε να το παγώσετε για 
σύντομο χρονικό διάστημα 
διατηρώντας το τυλιγμένο για να 
αποφύγετε τη μετάδοση οσμής σε 
άλλα τρόφιμα. 

Δεν πρέπει να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα, γιατί 
αυτό θα αυξήσει την κατανάλωση του 
ψυγείου με χώρο συντήρησης. Το 
ψυγείο σας έχει σχεδιαστεί για τη 
φύλαξη μόνο τροφίμων. 

Δεν πρέπει να καλύπτετε τα ράφια με 
οποιαδήποτε προστατευτικά υλικά 
που μπορεί να εμποδίζουν την 
κυκλοφορία του αέρα. 

Δεν πρέπει να αποθηκεύετε δηλητηριώδεις ή 
οποιεσδήποτε επικίνδυνες ουσίες στη 
συσκευή σας. Έχει σχεδιαστεί μόνο 
για τη διατήρηση τροφίμων. 

Δεν πρέπει να καταναλώνετε τρόφιμα που 
έχουν διατηρηθεί στο ψυγείο για 
υπερβολικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

Δεν πρέπει να διατηρείτε μαγειρεμένα και 
νωπά τρόφιμα μαζί στο ίδιο δοχείο. 
Θα πρέπει να συσκευάζονται και να 
διατηρούνται ξεχωριστά. 

Δεν πρέπει να αφήνετε υγρά από απόψυξη ή 
από τρόφιμα να στάζουν πάνω σε 
άλλα τρόφιμα. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Συρτάρια ή ράφια είναι χαλαρά ή κολλάνε. 
Ελέγξτε τα αποσπώμενα εξαρτήματα και αν 
χρειάζεται επανατοποθετήστε τα. 

- Μπουκάλια και/ή υποδοχές έρχονται σε 
επαφή - Μετακινήστε τις μπουκάλες και/ή τις 
υποδοχές από μεταξύ τους. 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί όταν την 
ενεργοποιήσετε, ελέγξτε: 
• Ότι το φις έχει τοποθετηθεί σωστά στην 

πρίζα και είναι ενεργοποιημένη η παροχή 
ρεύματος (για να ελέγξετε την παροχή 
ρεύματος στην πρίζα, συνδέστε μια άλλη 
συσκευή) 

• Μήπως έχει καεί η ασφάλεια/έχει πέσει ο 
διακόπτης ασφαλείας/έχει απενεργοποιηθεί 
ο γενικός διακόπτης ρεύματος. 

• Ότι η ρύθμιση θερμοκρασίας έχει γίνει 
σωστά. 

• Ότι η καλωδίωση τυχόν νέου φις είναι 
σωστή, σε περίπτωση που έχετε 
αντικαταστήσει το εγκατεστημένο, χυτό φις. 

Αν η συσκευή συνεχίζει να μη λειτουργεί 
καθόλου μετά τους πιο πάνω ελέγχους, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο 
προμηθευτήκατε τη μονάδα. 
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε 
διενεργήσει τους παραπάνω ελέγχους, καθώς 
θα υπάρξει χρέωση ακόμα κι αν δεν 
διαπιστωθούν βλάβες. 
 
 

EL              Οδηγίες χρήσης 
 

Πληροφορίες για τους θορύβους 
λειτουργίας 
 

Για να διατηρήσει σταθερή την επιλεγμένη 
θερμοκρασία, η συσκευή σας περιοδικά 
ενεργοποιεί το συμπιεστή. 
Οι θόρυβοι που προκύπτουν είναι πολύ 
φυσιολογικοί. 
Όταν η συσκευή επιτύχει τη θερμοκρασία 
λειτουργίας, η ένταση των θορύβων αυτόματα 
μειώνεται. 
 

Ο βόμβος προέρχεται από το μοτέρ 
(συμπιεστή). Όταν ενεργοποιείται το μοτέρ,η 
ένταση του ήχου μπορεί να αυξηθεί για λίγο. 
 

Ο θόρυβος, φυσαλίδων, γουργουρητού ή 
συριγμού εκπέμπονται από το ψυκτικό μέσο, 
καθώς αυτό κυλά με΄σα στους σωλήνες. 
 

Ο θόρυβος τύπου κλικ μπορεί να ακούγεται 
πάντα όταν ο θερμοστάτης 
ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το μοτέρ. 
Ένας θόρυβος κλικ μπορεί να προκύψει όταν 
- το αυτόματο σύστημα απόψυξης είναι 
ενεργό. 
- η συσκευή κρυώνει ή θερμαίνεται (διαστολή 
υλικών). 
Αν αυτοί οι θόρυβοι είναι υπερβολικά δυνατοί, 
οι αιτίες κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι 
σοβαρές και είναι εύκολο να εξαλειφθούν. 
 

- Η συσκευή δεν είναι οριζόντια - 
Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιζόμενου ύψους 
πόδια ή τοποθετήστε υπόθεμα κάτω από τα 
πόδια. 

- Η συσκευή δεν είναι αυτόνομη - Μετακινήστε 
τη συσκευή μακριά από μονάδες κουζίνας ή 
άλλες συσκευές. 
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Το σύμβολο           στο προϊόν ή στη συσκευασία του δηλώνει ότι δεν επιτρέπεται να 
πετάξετε το προϊόν αυτό στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να 
παραδοθεί στο αρμόδιο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, θα 
βοηθήσετε στην πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία, που αλλιώς θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό 
του προϊόντος αυτού ως αποβλήτου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στην τοπική σας δημοτική 
αρχή, στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή στο κατάστημα όπου 
προμηθευτήκατε το προϊόν. 
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