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ATTENTION! 
 

Pour assûrer un fonctionnement normal de votre appareil qui utilise un agent frigorifique complètement 
écologique, R600a (infammable seulement dans certaines conditions) vous devez respecter les règles 
suivantes: 
 N’empêchez pas la libre circulation de l’air autour de l’appareil. 
 N’ utilisez pas des dispositifs mécaniques pour accélérer le dégivrage, autres que ceux récommendés 

par le fabriquant. 
 Ne détruissez pas le circuit frigorifique. 
 N’utilisez pas des appareils électiques à l’intérieur du compartiment pourconserver les denrées, apart 

celles qui sont éventuellement récommendés par le fabriquant. 
 

FIGYELMEZTETÉS!  
 

Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal működő 
hűtőberendzés normális működésének eléréséhez,  kövesse a következő szabályokat: 
 Ne gátolja a levegő keringését a készülék körül! 
 Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó 

ajánl! 
 Ne szakítsa meg a hűtőközeg keringésirendszerét! 
 Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagyasztó részben, mint amiket a gyártó javasolhat! 
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  Les illustrations présentées dans cette notice d’utilisation sont schématiques et peuvent ne pas 
correspondre exactement à votre produit. Si certains éléments illustrés 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. 
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Nous vous félicitons d’avoir choisi un appareil de 
qualité BEKO, conçu pour vous offrir de nombreuses 
années de service.  
 
 
 

La sécurité d’abord ! 

 
Ne connectez pas votre appareil à l’alimentation 
électrique avant d’avoir enlevé tous les emballages et 
protections de transport. 
• Attendez au moins 4 heures avant de le brancher 
pour permettre à l’huile du compresseur de se stabiliser 
si l’appareil a été transporté couché. 
• Si vous vous débarrassez d'un vieil appareil à ressort 
ou loquet intégré à la porte, prenez soin de le rendre 
hors de danger pour éviter que les enfants ne 
s'enferment à l’intérieur. 
• L’utilisation de cet appareil s’applique uniquement à 
l’usage prévu. 
• Ne vous débarrassez pas de l’appareil dans un feu. 
L’isolation de votre appareil contient des substances 
non CFC qui sont inflammables. Veuillez contacter les 
autorités locales pour obtenir des renseignements 
concernant la mise au rebut et les endroits existants. 
• L’utilisation de cet appareil dans une pièce froide, non 
chauffée n’est pas recommandée (garage, jardin 
d'hiver, annexe, abri, remise, etc.). 
Afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles et un 
fonctionnement sans encombres de votre appareil, 
veuillez lire ces instructions attentivement. Le non-
respect de ces instructions pourrait annuler votre droit à 
l'assistance sans frais pendant la période de garantie.  
Veuillez conserver ces instructions soigneusement à 
titre de référence pratique. 
• 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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Conditions électriques 
 

Avant de brancher l'appareil à la prise murale, 
vérifiez que la tension et la fréquence 
indiquées sur la plaque signalétique à 
l'intérieur de l'appareil correspondent à votre 
alimentation électrique. 
Nous recommandons de  connecter cet 
appareil au réseau électrique par le biais d’une 
prise dotée d’un commutateur et d'un fusible et 
placée de façon à être facile d’accès. 
 

Avertissement ! Cet appareil doit être 
branché à une borne de mise à la terre. 
Les réparations de l’appareillage électrique 
sont réservées exclusivement à un technicien 
qualifié. De mauvaises réparations réalisées 
par une personne non qualifiée peuvent 
occasionner des risques dont les 
conséquences peuvent être critiques pour 
l’utilisateur de l’appareil. 
ATTENTION ! 
Cet appareil fonctionne avec du R 600a, un gaz 
qui contribue à la protection de l’environnement 
mais qui est inflammable. Pendant le transport et 
l’installation du produit, veillez à ne pas 
endommager le système réfrigérant. Si le 
système réfrigérant est abîmé et qu’une fuite de 
gaz se produit, tenez l’appareil à l’écart des 
sources de flammes vives et aérer bien la pièce. 
 

AVERTISSEMENT - N’utilisez pas d'outils 
mécaniques ou autres moyens pour accélérer 
le processus de décongélation autres que 
ceux qui sont recommandés par le fabricant. 
AVERTISSEMENT - N’abîmez pas le circuit 
réfrigérant. 
AVERTISSEMENT - Ne faites pas fonctionner 
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. 
AVERTISSEMENT - 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. 
 

Instructions de transport 
 

  1.  L’appareil doit être transporté en position 
debout uniquement. L’emballage fourni doit 
rester intact pendant le transport. 
   

  2. Si l'appareil a été couché pendant le 
transport, il ne doit pas être mis en service 
pendant au moins 4 heures pour permettre au 
système de se stabiliser. 
  3. Le non-respect des instructions ci-dessus 
pourrait endommager l’appareil et ne saurait 
engager  la responsabilité du fabricant. 
  4. L’appareil doit être protégé contre la pluie, 
l’humidité et autres conditions 
atmosphériques. 
 

Important ! 
• Lors du nettoyage/déplacement de 
l'appareil, prenez soin de ne pas toucher les 
câbles métalliques du condenseur au dos de 
l'appareil, cela pouvant occasionner des 
blessures aux doigts et aux mains. 
• N'essayez pas de vous asseoir ou de vous 
monter sur l'appareil, celui-ci n’étant pas 
prévu à cet effet. Vous pourriez vous blesser 
ou endommager l’appareil. 
• Assurez-vous que le câble d'alimentation ne 
soit pas coincé sous l'appareil pendant et 
après son déplacement car cela pourrait 
endommager le câble. 
• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas 
avec l’appareil et ne touchent pas aux 
commandes. 
 

Instructions d’installation 
 

  1. N'installez pas votre appareil dans une 
pièce dont la température peut descendre en 
dessous de 10 degrés Celsius (50 degrés 
Fahrenheit) la nuit et/ou particulièrement en 
hiver. En effet, il est conçu pour fonctionner à 
des températures ambiantes comprises entre 
+10 et +38 degrés Celsius (50 et 100 degrés 
Fahrenheit). En cas de températures 
inférieures, l’appareil peut ne pas fonctionner 
correctement et la durée de conservation des 
denrées pourrait être réduite. 
  2. Ne placez pas l’appareil à proximité de 
cuisinières, radiateurs ou à la lumière directe 
du soleil, car cela entraînerait un effort 
supplémentaire pour les fonctions de 
l’appareil. S’il est installé à côté d'une source 
de chaleur ou d'un congélateur, respectez les 
dégagements latéraux minimum suivants : 
des cuisinières 30 mm 
des radiateurs 300 mm 
des congélateurs 25 mm 
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3. Assurez-vous de laisser suffisamment 
d’espace autour de l’appareil pour que l'air 
puisse circuler librement (figure 2). 
• Placez la grille d’aération au dos de votre 
réfrigérateur pour établir la distance 
nécessaire entre le réfrigérateur et le mur 
(figure 3). 
  4. L’appareil doit être posé sur une surface 
lisse. Les deux pieds avant peuvent se régler 
si nécessaire. Pour s’assurer que votre 
appareil est à niveau, ajustez les deux pieds 
avant en tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre ou dans le sens inverse jusqu’à 
ce que l’appareil soit bien calé au sol. Le 
réglage approprié des pieds évite les 
vibrations excessives et le bruit (figure 4). 
  5. Référez-vous à la section « Nettoyage et 
Entretien » pour préparer votre appareil à 
l’emploi. 
 

Apprendre à connaître votre appareil 
(Figure 1) 
 

1 - Clayette du congélateur 
2 - Logement du thermostat et de la lampe 
3 - Clayettes réglables 
4 - Voie de récupération de l’eau de  

dégivrage - Tube d’écoulement        
5 - Couvercle du bac à légumes 
6 - Bac à légumes    
7 - Pieds avant réglables 
8 - Compartiment produits laitiers 
9 - Clayette à bocaux 

 10 - Clayette range-bouteilles 
  

Suggestion d’agencement des 
denrées dans l’appareil 
 

Indications pour obtenir une conservation et 
une hygiène optimales : 
  1. Le compartiment réfrigérateur est destiné 
à la conservation à court terme d'aliments 
frais et boissons. 
  2. Le compartiment congélateur est de 

niveau   et est destiné à la 
congélation et la conservation de denrées 
surgelées.  

La recommandation de conservation  
indiquée sur l’emballage des aliments doit 
toujours être respectée. 
 

  3. Les aliments cuisinés doivent être 
conservés dans des récipients hermétiques. 
  4. Les produits frais emballés peuvent être 
placés sur la clayette. Les fruits et légumes 
frais doivent être lavés et rangés dans les 
bacs à légumes. 
  5. Les bouteilles peuvent être placées dans 
la porte. 
  6. Pour conserver la viande crue, emballez-
la dans des sachets plastiques et placez-la 
sur la clayette la plus basse. Veillez à ce 
qu’elle ne touche pas les aliments cuisinées 
afin d’éviter toute contamination. Pour votre 
sécurité, ne conservez pas la viande crue plus 
de deux à trois jours. 
  7. Pour une efficacité optimale, ne couvrez 
pas les clayettes amovibles de papier ou 
autres matériaux afin que l'air puisse circuler 
librement. 
  8. Ne conservez pas d’huile végétale dans 
les balconnets de porte. Conservez les 
denrées emballés, enveloppées ou couvertes. 
Laissez refroidir les aliments et boissons 
chauds avant de les introduire dans le 
réfrigérateur. Le reste du contenu des boîtes 
de conserve ne doit pas être conservé dans la 
boîte. 
  9. Ne congelez pas de boissons gazeuses et 
ne consommez pas de produits tels que des 
bâtonnets glacés à l’eau lorsqu’ils sont trop 
froids. 
10. Certains fruits et légumes s’abîment s’ils 
sont conservés à une température avoisinant 
0°C. Emballez les ananas, melons, 
concombres, tomates et produits similaires 
dans des sacs en polyéthylène. 
11. L’alcool à teneur élevée doit être conservé 
debout dans des récipients fermés 
hermétiquement. Ne conservez jamais de 
produits contenant du gaz propulseur 
inflammable (crème en bombe, bombes 
aérosols, etc.) ou des substances explosives. 
Ils présentent un risque d’explosion. 

 
 

 

3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR                                                        Notice d’utilisation  

Commande de température et 
réglages 
 

Les températures de fonctionnement 
s’ajustent à l’aide de la manette du thermostat 
et sont réglables de manière continue entre 1 
et 5 (réglage le plus froid). 
Si la manette du thermostat se trouve sur la 
position « 0 », l’appareil est éteint. Dans ce 
cas-là, l’éclairage intérieur ne fonctionnera 
pas.  
La température médiane à l’intérieur du 
réfrigérateur avoisine les +5°C (+41°F). 
Réglez donc le thermostat de façon à obtenir 
la température souhaitée. Certaines parties 
du réfrigérateur peuvent être plus fraîches ou 
plus chaudes (telles que le bac à légumes et 
la partie supérieure du compartiment), ce qui 
est tout à fait normal. Nous vous conseillons 
de vérifier la température régulièrement à 
l’aide d’un thermomètre pour s'assurer que le 
compartiment est maintenu à cette 
température. Si la porte est ouverte 
fréquemment, les températures internes 
montent. Il est donc conseillé de fermer la 
porte immédiatement après utilisation. 
 

Avant l’utilisation 
 

Vérification finale 
Avant de commencer à utiliser l’appareil, 
vérifiez que : 
  1. Les pieds ont été ajustés et sont 
parfaitement à niveau. 
  2. L’intérieur est sec et l’air peut circuler 
librement derrière l’appareil. 
  3. L’intérieur est propre, conformément aux 
indications de la section « Nettoyage et 
entretien ». 
  4. La prise de l'appareil a été branchée dans 
la prise murale et le courant passe. Lorsque la 
porte est ouverte, l'éclairage intérieur 
s'allumera. 
Notez que : 
  5. Vous remarquerez un bruit lorsque le 
compresseur se met en marche. Le liquide et 
les gaz intégrés au système du réfrigérateur 
peuvent également faire du bruit, que le 
compresseur soit en marche ou non. Ceci est 
tout à fait normal. 
 

  6. Une légère ondulation du dessus de la 
carrosserie est normale du fait du procédé de 
fabrication utilisé et ne constitue pas un 
défaut. 
  7. Nous recommandons de régler la manette 
du thermostat sur la position médiane et de 
contrôler la température pour vérifier que 
l’appareil maintienne les températures de 
conservation souhaitées (voir la section 
Commande de température et Réglages). 
  8. Ne remplissez pas l’appareil 
immédiatement après l'avoir branché. 
Attendez que la bonne température de 
conservation soit atteinte. Nous vous 
conseillons de vérifier la température à l’aide 
d’un thermomètre précis (voir Commande de 
température et Réglages). 
 

Conservation des denrées surgelées 
 

Votre congélateur est destiné à la 
conservation à long terme d'aliments surgelés 
du commerce et peut servir également à 
congeler et conserver des produits frais. 
En ce qui concerne la conservation d'aliments 
frais congelés au domicile, consultez le guide 
de durée de conservation situé sur la contre-
porte. 
En cas de panne de courant, n’ouvrez pas la 
porte. Les denrées surgelées ne devraient 
pas s’abîmer si la coupure dure moins de  
19 heures. Si la coupure est plus longue, 
inspectez les denrées et mangez-les 
immédiatement ou bien faites-les cuire puis 
congelez-les à nouveau. 
 

Congeler les produits frais 
 

Veuillez respecter les instructions suivantes 
afin d’obtenir les meilleurs résultats. 
Ne congelez pas une quantité trop importante 
à la fois. La qualité des aliments est 
préservée de façon optimale lorsqu'ils sont 
entièrement congelés aussi rapidement que 
possible. 
Ne dépassez pas le pouvoir de congélation de 
votre appareil pour 24 heures. 
Le fait d’introduire des aliments chauds dans 
le congélateur entraîne le fonctionnement du 
dispositif de réfrigération en continu jusqu'à ce 
que les aliments soient entièrement congelés.  
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Cela peut occasionner un refroidissement 
excessif temporaire du compartiment 
réfrigérateur. 
Lorsque vous congelez des produits frais, 
laissez la manette du thermostat sur la 
position médiane. De petites quantités de 
nourriture ne dépassant pas 0,5 kg (1 lb) 
peuvent être congelées sans avoir à ajuster la 
commande de température.  
Faites particulièrement attention à ne pas 
mélanger les produits déjà congelés et les 
produits frais. 
 

Fabrication de glaçons 
 

Remplissez les bacs à glaçons d’eau 
jusqu’aux ¾ et introduisez les dans le 
congélateur. Dégagez les bacs à glaçons à 
l'aide du manche d’une cuillère ou outil 
similaire, n’utilisez jamais d’objets tranchants 
tels que des couteaux ou fourchettes. 
 

Dégivrage 
 

A) Compartiment réfrigérateur 
Le compartiment réfrigérateur dégivre 
automatiquement. L’eau de dégivrage 
s’évacue par le tube d’écoulement et se 
déverse dans le bac de récupération à 
l'arrière de l'appareil (figure 5). 
Pendant le dégivrage, des gouttelettes d’eau 
peuvent se former à l’arrière du compartiment 
réfrigérateur, où un évaporateur est dissimulé. 
Des gouttelettes peuvent rester sur la cuve et 
geler une fois le dégivrage achevé. N’utilisez 
pas d’objets pointus ou tranchants tels que 
couteaux ou fourchettes pour enlevez les 
gouttelettes ayant gelé à nouveau. 
Si, à tout moment, l’eau de dégivrage ne 
s’évacue pas par la gouttière de récupération, 
vérifiez qu’aucune particule alimentaire ne 
bloque le tube d’écoulement. Le tube 
d’écoulement peut être débouché à l’aide d’un 
cure-pipe ou autre outil similaire. 
Vérifiez que le tube soit placé de façon 
permanente de telle manière que son 
extrémité se trouve dans le bac récupérateur 
situé sur le compresseur afin d'éviter que l'eau 
n'entre en contact avec l'installation électrique 
ou le sol (figure 6). 
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B) Compartiment congélateur 
Le dégivrage est très simple et sans 
encombre grâce au bac spécial de 
récupération de l’eau de dégivrage. 
Dégivrez deux fois par an ou lorsque la 
couche de givre atteint environ 7 mm (1/4"). 
Pour procéder au dégivrage, déconnectez 
l’appareil et débranchez la prise 
d'alimentation. 
Emballez les denrées dans plusieurs couches 
de papier journal et stockez-les dans un 
endroit frais (réfrigérateur ou cellier par 
exemple). 
Des récipients d’eau chaude peuvent être 
placés avec précaution dans le congélateur 
pour accélérer le dégivrage. 
N’utilisez pas d’objets pointus ou tranchants 
tels que couteaux ou fourchettes pour enlevez 
le givre. 
N’utilisez jamais de sèche-cheveux, 
radiateurs électriques ou autres appareils 
électriques similaires pour dégivrer. 
Épongez l’eau de dégivrage située au fond du 
compartiment congélateur. Une fois le 
dégivrage terminé, séchez soigneusement 
l’intérieur. Branchez l’appareil à la prise 
murale et rétablissez l’alimentation électrique. 
 

Remplacer l'ampoule intérieure 
 

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. 
 

Repositionnement de la porte 
 
Procédez dans l'ordre numérique (figure 7). 
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Nettoyage et entretien 
 

  1. Avant de procédez au nettoyage, veuillez 
déconnecter le réfrigérateur et débrancher la 
prise d'alimentation. 
  2. N’utilisez jamais d'ustensiles tranchants ni 
de substances abrasives, savon, produit de 
nettoyage domestique, détergent ou cirage 
pour le nettoyer. 
  3. Utilisez de l’eau tiède pour nettoyer la 
carrosserie et séchez soigneusement à l'aide 
d'un chiffon. 
  4. Utilisez un chiffon humide imbibé d’une 
solution composée d'une cuillère à café de 
bicarbonate de soude pour un demi litre d’eau 
pour nettoyer l’intérieur et séchez 
soigneusement. 
  5. Prenez soin de ne pas faire couler d'eau 
dans le boîtier de commande de température. 
  6. En cas de non utilisation de l'appareil 
pendant une période prolongée, débranchez-
le, sortez toutes les denrées, nettoyez-le et 
laissez la porte entrouverte. 
  7. Il est recommandé de polir les parties 
métalliques de votre appareil (extérieur de la 
porte, parois latérales de la carrosserie) à 
l'aide d'une cire en silicone (cire pour voiture) 
pour protéger la surface peinte de qualité 
supérieure. 
  8. Dépoussiérez le condenseur situé à 
l'arrière de l'appareil une fois par an à l'aide 
d'un aspirateur. 
  9. Inspectez les joints de porte régulièrement 
pour vérifier qu’ils sont propres et qu'il n'y a 
pas de particules de nourriture. 
10. Ne jamais : 
• Nettoyer l’appareil au moyen d'un produit 
inadapté, à base de pétrole par exemple. 
• L’exposer à de hautes températures en 
aucune façon. 
• Récurer, frotter etc. avec un matériau 
abrasif. 
 

11. Retirer les balconnets : 
• Pour retirer un balconnet, sortez tout son 
contenu puis poussez simplement le 
balconnet vers le haut à partir de la base. 
12. Assurez-vous que le récipient spécial en 
plastique à l’arrière de l’appareil qui récupère 
l'eau de dégivrage soit propre en 
permanence. Si vous souhaitez retirer le bac 
pour le nettoyer, suivez les instructions ci-
dessous : 
• Déconnecter la prise de courant et 
débrancher la prise d'alimentation. 
• Dessertir doucement le goujon  situé sur le 
compresseur à l’aide d’une pince afin de 
pouvoir enlever le bac. 
• Soulevez-le. 
• Nettoyez et séchez-le soigneusement. 
• Ré-assemblez, en procédant dans l’ordre 
inverse des opérations. 
13. Une couche de glace trop épaisse 
diminuera les résultats de l’appareil. 
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A faire / A ne pas faire 
 

À faire- Nettoyer et dégivrer votre appareil 

régulièrement (voir « Dégivrage »). 

À faire- Conserver la viande et volaille crue en 

dessous des aliments cuits et produits laitiers. 

À faire- Ôter les feuilles inutilisables des légumes 

et enlever la terre. 

À faire- Laisser la salade, chou, persil et chou-

fleur sur leur tige. 

À faire- Emballer le fromage d’abord dans du 

papier sulfurisé puis dans un sachet plastique, en 
retirant le plus d’air possible. Pour les meilleurs 
résultats possibles, le sortir du compartiment 
réfrigérateur une heure avant la dégustation. 

À faire- Emballer viande et volaille crue dans un 

sachet plastique ou aluminium. Cela évite qu’elles 
ne se dessèchent. 

À faire- Emballer le poisson et les abats dans 

des sachets plastiques. 

À faire- Envelopper les denrées dont l’odeur est 

forte ou risquant de se dessécher dans des sacs 
en polyéthylène, du papier aluminium ou récipient 
hermétique. 

À faire- Envelopper le pain soigneusement pour 

qu’il reste frais. 

À faire- Réfrigérer les vins blancs, bière, bière 

blonde et eau minérale avant de servir. 
À faire- Inspecter le contenu du congélateur à 
intervalles réguliers. 

À faire- Conserver les denrées pendant une 

durée aussi courte que possible et respecter les « 
dates limite de conservation » et « dates limite de 
consommation ». 

À faire- Stockez les aliments surgelés dans le 

commerce selon les instructions indiquées sur les 
emballages. 

À faire- Toujours Sélectionner des produits frais 

de bonne qualité et veiller à les nettoyer 
soigneusement avant de les congeler. 

À faire- Préparer de petites portions de produits 

frais à congeler pour permettre une congélation 
rapide. 

À faire- Emballer toutes les denrées dans du 

papier aluminium ou des sachets congélation en 
polyéthylène de bonne qualité et veiller à le vider 
de son air. 

À faire- Emballer les produits surgelés juste 

après les avoir acheté et les mettre au 
congélateur dès que possible. 

À faire- Dégeler les aliments dans le 

compartiment réfrigérateur. 

À éviter- Conserver les bananes dans le 

compartiment réfrigérateur. 

À éviter- Conserver le melon au réfrigérateur. Il 

peut être réfrigéré pendant de courtes durées 
dans la mesure où il est emballé pour éviter de 
parfumer d’autres denrées. 

À éviter- Couvrir les clayettes de matériaux de 

protection qui pourraient obstruer la circulation 
d’air. 

À éviter- Conserver des substances toxiques ou 

dangereuses dans l’appareil. Ce dernier a été 
conçu pour la conservation de denrées 
alimentaires uniquement. 

À éviter- Consommer des aliments qui ont été 

réfrigéré pendant une durée excessive. 

À éviter- Conserver les aliments cuits et les 

produits frais ensemble dans le même récipient. 
Ils doivent être emballés et conservés 
séparément. 

À éviter- Laisser les aliments ou jus des aliments 

en train de dégeler goutter sur les denrées de 
votre réfrigérateur. 

À éviter- Laisser la porte ouverte pendant une 

durée prolongée car cela augmentera le coût de 
fonctionnement de l’appareil et entraînera un 
dépôt excessif de glace. 

À éviter- Utiliser des objets tranchants tels que 

couteaux ou fourchettes pour enlevez la glace. 

À éviter- Introduire des aliments chauds dans 

l’appareil. Le laisser refroidir au préalable. 

À éviter- Mettre des bouteilles remplies de 

liquide ou cannettes fermées hermétiquement 
contenant des liquides gazeux au congélateur car 
elles pourraient éclater. 

À éviter- Dépasser le pouvoir de congélation 

maximal lors de la congélation de produits frais. 

À éviter- Consommer de la glace ou des 

bâtonnets glacés dès leur sortie du congélateur. 
La basse température peut provoquer des 
brûlures aux lèvres. 

À éviter- Congeler des boissons gazeuses. 

À éviter- Conserver un produit congelé qui a été 

dégelé ; il doit être consommé sous 24 heures ou 
bien cuit puis recongelé. 

À éviter- Sortir des produits du congélateur avec 

les mains mouillées. 
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Diagnostic 
 

Si l’appareil ne fonctionne pas quand il est 
branché, vérifiez : 
• Que la prise de l'appareil est branchée 

correctement à la prise murale et que le 
courant passe (pour vérifier l’alimentation à 
la prise murale, branchez un autre appareil). 

• Si le fusible a sauté/le disjoncteur s’est 
déclenché/l’interrupteur du réseau 
d’alimentation est éteint. 

• Que la commande de température soit 
réglée correctement. 

 

FR                                                        Notice d’utilisation  

• Que la nouvelle prise soit montée 
correctement si vous avec changé la prise 
moulée intégrée. 

Si l’appareil ne fonctionne toujours pas après 
avoir effectué toutes les vérifications ci-
dessus, contactez le fournisseur qui vous a 
vendu le produit. 
Veuillez vous assurez d’avoir effectué toutes 
les vérifications ci-dessus car vous serez 
facturés si aucun défaut n'est détecté. 
 

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. 
 



 

 

 

 
 
 
 
Gratulálunk a BEKO minőségű készülékválasztásához, 
melyet sok évnyi használatra terveztek.  
 
 
 
 

Első a biztonság! 
 
Ne csatlakoztassa a készüléket elektromos ellátáshoz, 
amíg minden csomagolást és szállítási védelmet el nem 
távolított. 
• Hagyja állni 4 órát, mielőttbekapcsolná a készüléket, 
hogy a kompresszor olajszintje leülepedjen, ha 
vízszintesen szállították. 
• Ha lecseréli régi készülékét zárral vagy retesszel, 
győződjön meg róla, hogy biztonságos, hogy elkerülje 
egy gyermek benntrekedését. 
• A készüléket csak az arra tervezett célra szabad 
használni. 
• Ne helyezze a készüléket tűz mellé. Az Ön készüléke 
a szigetelésben CFC anyagot tartalmaz, amely 
gyúlékony. Azt ajánljuk, hogy további információért, 
hogy hogyan szabaduljon meg készülékétől és 
lehetséges szolgáltatásokért, lépjen kapcsolatba a helyi 
hatósággal. 
• Nem ajánljuk a készülék használatát fűtetlen vagy 
hideg helyiségben.  (pl.: garázs, télikert, melléképület, 
fészer, házon kívűl, stb.) 
A lehető legjobb teljesítmény és zavarmentes 
működéshez nagyon fontos, hogy ezeket az 
utasításokat figyelmesen olvassa el. Ezen utasítások 
elmulasztása érvénytelenítheti az ingyen szervízhez 
való jogot a garancia időtartama alatt.  
Kérem tartsa ezeket az utasításokat biztonságos 
helyen  a gyorsabb használhatóság érdekében. 
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Ennek a készüléknek a használata, csökkentett szellemi és fizikai képességekkel rendelkezők 
számára csak felügyelet mellett tanácsos.  
A készülék a gyerekek számára veszélyes, ezért, csak felügyelet mellett használhatják. 
A készülék nem játékszer. 
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Elektromos követelmény 
 

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

FIGYELMEZTETÉS! Ezt a készüléket 
földelni kell. 
Az elektromos berendezés javítását csak 
képesített technikus végezheti. Képzetlen 
személy által végrehajtott javítás kozkázatot 
rejt, amely kritikus következményekkel járhat 
a készülék felhasználója számára. 
Figyelem! 
Ez a készülék R600a –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 nyílt lángtól és 
szellőztesse ki a helyiséget rövid időre. 
 

Figyelmeztetés! – Ne használjon 
mechanikus berendezéseket vagy egyéb 
eszközöket a kiolvasztás felgyorsításához, 
mint amelyeket a gyártó ajánlott. 
FIGYELMEZTETÉS – Ne sértse meg az 
újrafagyasztó áramkört. 
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 érintetlennek kell lennie a 
szállítás alatt. 
 

2. Ha a készüléket vízszintesen helyezik el a 
szállítás alatt, legalább 4 óráig nem szabad 
működtetni, hogy a rendszer, hogy a rendszer 
helyreálljon. 
3. Ha a fennti utasításoknak elmulaszt eleget 
tenni, az a készülék sérülését  redményezheti, 
amelyért a gyártó nem felelős. 
4. A készüléket óvni kell esővel, nedvességel 
és egyéb atmoszférikus hatással szemben. 
 

Fontos! 
• Óvatosnak kell lennie a készülék 
tisztítása/szállítása alatt, hogy a kondenzátor 
drót huzaljai ne érintkezzenek a készülék 
hátuljában, mivel az ujjak és kezek sérülését 
okozhatják.. 
•  Ne próbáljon meg ráülni vagy ráállni 
készülékénektetejére, mivel nem hasonló 
használatra tervezték.. Megsérülhet vagy 
károsíthatja a készüléket. 
•  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 
+10 és +38°C (50-100 F) közötti külső 
hőmérsékletre tervezték. Alacsonyabb 
hőmérsékleten a berendezés lehet, hogy nem 
működik, az étel tárolási időtartamának 
csökkenését eredményezve. 
2. Ne tegye a berendezést  tűzhelyek vagy 
fűtőtestek közelébe vagy 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 
 

10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HU                                                          Használati utasítás 

3. Győződjön meg róla, hogy elég hely van a 
berendezés körül, hogy biztosítsa a szabad 
levegő áramlását (2 tétel). 
• Tegye a hátsó szellőző fedelet a 
hűtőszekrény hátuljára, hogy beállítsa a 
hűtőszekrény és fal közötti távolságot (3 tétel). 
4. A készüléket síma felületre kell helyezni. A 
két első lábat beállíthatja, ha szükséges. 
Ahhoz, hogy biztosítsa, hogy a berendezés 
egyenesen álljon, állítsa a két első lábat az 
óra járásával megegyező vagy ellentétes 
irányba fordításával, amíg biztonságos 
kapcsolatba nem kerül a padlóval. A lábak 
megfelelő beállításával elkerüli a túlzott 
rezgést és hangot (4 tétel). 
5. Hivatkozzon a „Tisztítás és védelem” 
részre, hogy a berendezést előkészítse a 
használatra. 
 

Ismerje meg készülékét 
(1. tétel) 
 

1 - Fagyasztó polc 
2 - Hőszabályozó és lámpaház 
3 - Állítható szekrénypolcok 
4 - Kiolvasztott vízgyűjtő csatorna - 
     Lecsapoló cső         
5 - Fiókfedő 
6 - Crisper    
7 - Állítható első lábak 
8 - Tejtermék rekesz   

   9 - Üvegpolc 
 10 - Polc üvegeknek 
  

Javasolt a készülékben lévő étel 
elrendezése 
 

Útmutatások az optimális tárolás és higiénia 
eléréséhez: 
1. A hűtőszekrény rekesze támogatja a friss 
ételek és italok rövidtávú tárolását. 
2. A fagyasztórekesz                osztályozva 
van az előfagyasztott étel megfelelő 
fagyasztása és tárolása miatt.  
Az ajánlott                tárolásért mindenkor 
figyelembe kell venni az étel csomagolásán 
meghatározottakat. 
 

  3. A tejtermékeket különleges rekeszben kell 
tárolni, amely az ajtóbetétben található. 
A friss ételeket alufóliába folpackba 
csomagolva célszerű lefagyasztani a friss étel 
rekeszben, majd helyezze át a mélyhűtő 
rekesz polcára.  
Javasoljuk, hogy a mélyhűtő polcot a 
mélyhűtő rekesz felső részébe helyezze. 
  4. A főzött ételeket légmentes tartályokban 
kell tárolni. 
  5. A frissen csomagolt termékeket tarthatja a 
polcon. A friss gyümölcsöket ls zöldségeket 
meg kell tisztítani és frissen kell tárolni. 
  6. A palackokta tarthatja az ajtórészben. 
  7. A nyers hús tárolásához használjon 
polietilén zacskókat és helyezze a legalsó 
polcra. Ne hagyja, hogy főtt ételekkel 
érintkezzen, hogy elkerülje a szennyeződést. 
A biztonság érdekében csak 2-3 napig tárolja 
a nyers húst. 
  8. A maximális hatékonyság érdekében, ne 
fedje be papírral vagy egyéb anyaggal a 
kivehető polcokat, hogy a hideg levegő 
szabadon áramolhasson. 
  9. Ne tároljon növényi olajat az ajtópolcokon. 
A csomagolt ételt tárolja lefedve és 
becsomagolva. Hagyja kihűlni a forró ételeket 
és italokat, mielőtt lehűti. Az eltett 
ételmaradékot ne tárolja dobozban. 
10. Ne fagyassza le a szénsavas italokat és 
termékeket, mint például ízesített vizes 
fagylalt, mert nem kell túl hidegen fogyasztani. 
11. Néhány gyümölcs és zöldség kárt 
szenved, ha 0°C körül tartják. Ezért az 
ananászokat, dinnyéket, uborkákat, 
paradicsomokat és hasonló termékeket 
csomafolja be polietilén zacskóba. 
12. Magas alkoholtartalmú italokat 
egyenesen, szűken zárt tartóban kell tárolni.   
Soha ne tároljon olyan terméket, amely 
gyúlékony hajtógázt (pl. Tejszín sprayt, 
aeroszolos dobozokat, stb.) vagy 
robbanásveszélyes anyagokat tartalmaznak. 
Ezek robbanásveszélyesek. 
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Hőmérséklet szabályozás és 
beállítás 
 

A működési hőmérséklet hőszabályozó 
gombbal vezérelt  és beállíthatja bármilyen 
állapotba 1 és 5 (a leghidegebb állapot) 
között. 
Ha a hőszabályozó gomb “0” állapotban van, 
a készülék ki van kapcsolva. Ebben az 
esetben egyik lámpa sem fog világítani belül.  
A hűtőszekrény átlagos belső 
hőmérsékletének +5°C (+41°F) körül kell 
lennie. 
Ezért állítsa be a hőszabályozó gombot, hogy 
a kívánt hőmérsékletet elérje. A hűtőszekrény 
néhány része hűvösebb vagy melegebb lehet 
(mint pl. Salátatároló és a szekrény felső 
része), ami teljesen normális. Azt ajánljuk, 
hogy időszakonként ellenőrizze a 
hőmérsékletet hőmérővel, hogy 
megbizonyosodjon róla, hogy  aszekrény 
tartja  a hőmérsékletet.  A gyakori 
ajtónyitogatások a belső hőmérséklet 
emelkedését okozzák, ezért használat után 
tanácsos az ajtót becsukni, amint lehetséges.  
 

A működés megkezdése előtt 
 

Végső ellenőrzés 
Mielőtt elkezdi használni a készüléket, 
ellenőrizze, hogy: 
1. A lábak a megfelelő szintre vannak 
beállítva. 
2. A belseje száraz és a levegő szabadon tud 
keringeni a hátsó résznél. 
3. A belseje tiszta a „Tisztítás és védelem” 
részben leírtak alapján. 
4. A dugó be van helyezve a fali csatlakozóba 
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. 
6. A szekrény tetejének jelentéktelen 
hullámzása 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 
Hőmérséklet szabályozás és beállítás rész). 
8. Ne töltse fel azonnal a készüléket, ha 
bekapcsolja. Várjon, míg a készülék eléri a 
megfelelő tárolási hőmérsékletet. Azt 
tanácsoljuk, hogy ellenőrizze a hőmérsékletet 
pontos hőmérővel (lásd Hőmérséklet vezérlés 
és beállítás). 
 

Mélyhűtött étel tárolása 
 

A mélyhűtője alkalmas a kereskedelmileg 
lefagyasztott ételek hosszútávú tárolására és 
arra is használhatják, hogy friss ételt tároljon 
és fagyasszon. 
Ha áramszünet van, ne nyissa ki az ajtót. A 
mélyhűtött ételre nincs hatással, ha az 
áramkimaradás kevesebb, mint 19 óráig tart. 
Ha hosszabb az áramszünet, ellenőrizze az 
ételt, amit azonnal ettek vagy főztek, majd 
lefagyasztottak. 
 

Friss étel lefagyasztása 
 

Kérem vegye figyelembe a következő 
utasításokat, hogy a legjobb eredményeket 
érje el. 
Ne fagyasszon le egyszerre túl nagy 
mennyiséget. Az étel minősége akkor a 
legjobban konzervált, ha olyan gyorsan van 
lefagyasztva, amennyire lehetséges. 
Ne lépje túl 24 órán belül a készüléke 
fagyasztó kapcitását. 
A mélyhűtőbe helyezett meleg étel a hűtőgép 
lehülését okozza, amíg az étel folyamtosan 
fagyottá nem szilárdul. Ez a hűtőrekesz 
ideiglenes túlzott lehüléséhez vezethet. 
Ha friss ételt fagyaszt le, tartsa a 
hőszabályozó gombot középső állásban. Kis 
mennyiségű ételt ½ kg-ig (1 lb) lefagyaszthat 
anélkül, hogy a hőmérsékletet szabályozó 
gombot beállítaná. 
Különösen figyeljen arra, hogy ne keverje a 
már lefagyasztott és friss ételeket. 
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Jégkockák készítése 
 

Töltse meg a jégkocka tartót ¾-ig vízzel és 
helyezze a fagyasztóba. Lazítsa meg a tálcát 
egy kanál nyelével vagy hasonló eszközzel, 
soha ne használjon éles szélű tárgyakat, mint 
pl. kés vagy villa. 
 

Kiolvasztás 
 

A) Hűtőszekrény rekesz 
A hűtőszekrény rekesze automatikusan 
felenged. A kiolvasztott víz a lefolyócsőhöz fut 
egy a készülék hátulján található 
gyűjtőtartályon keresztül (5 tétel). 
Kiolvasztás alatt a hűtőszekrény hátsó oldalán 
vízcseppek keletkezhetnek, ahol egy elrejtett 
párologtató van elhelyezve. Néhány csepp a 
borításon maradhat és visszafagyhat, ha a 
kiolvasztás befejeződött. Ne használjon 
hegyes vagy éles szélű tárgyakat, mintpl. Kés 
vagy villa, hogy a visszafagyott cseppeket 
eltávolítsa. 
Ha a kiolvasztott víz bármikor nem folyik le a 
gyűjtő csatornából, ellenőrizze, hogy nem 
tömítették –e el ételrészek a lefolyócsövet. A 
lefolyócsövet csőtisztítóval vagy hasonló 
eszközzel tisztíthatja. 
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 tétel). 
 

B) Mélyhűtő rekesz 
A kiolvasztás a különleges kiolvasztó 
gyűjtőmedencének köszönhetően nagyon 
egyszerű és koszmentes. 
Olvassza ki évente kétszer vagy ha kb. 7 mm 
(1/4”) fagyréteg alakult ki. A kiolvasztás 
eljárás elindításához kapcsolja ki a készüléket 
a fali kimenetnél és húzza ki a fődugót. 
Minden ételt be kell csomagolni több rétegben 
újságpapírba és hűvös helyen kell tárolni 
(hűtőszekrényben vagy kamrában). 
Melegvizes tartályokat helyezhet el óvatosan 
a mélyhűtőben, hogy felgyorsítsa a 
kiolvasztást. 
Ne használjon hegyes vagy éles szélű 
tárgyakat, mintpl. Kés vagy villa, hogy a 
fagyot eltávolítsa. 
Soha ne használjon hajszárítót, elektromos 
fűtőtestet vagy egyéb elektromos berendezést 
a kiolvasztáshoz. 
 

Törölje ki szivaccsal a mélyhűtő rekeszének 
aljában összegyűlt kiolvasztott vizet. A 
felengedés után alaposan szárítsa meg a 
belső részt. Helyezze a dugót a fali 
csatlakozóba és kapcsolja be az elektromos 
áramot. 
 

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. 
 

Tisztítás és védelem 
 

  1. Azt tanácsoljuk, hogy kapcsolja ki a 
készüléket és húzza ki a fő dugót, mielőtt 
tisztítja. 
  2. Soha ne használjon éles tárgyat vagy 
csiszoló anyagot, szappant, háztartási 
tisztítót, tisztítószert vagy wax polírozót a 
tisztításhoz. 
  3. Használjon langyos vizet a készülék 
vitrinjének tisztításához és törölje szárazra. 
  4. Használjon nedves, kicsavart ruhát egy 
teáskanálnyi bikarbónát, szódát fél liternyi 
vízben felodva a tisztításhoz és törölje 
szárazra. 
  5. Győződjön meg róla, hogy nem került 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. Azt tanácsoljuk, hogy a termék fémrészeit 
(pl.: külső ajtó, vitrin oldalak) szilikon wax-szal 
(autó polírozó) polírozza, hogy a minőségi 
fedőfestést megóvja. 
  8. Bármilyen port, amely felgyülemlik a 
kondenzátoron a készülék hátulján, távolítsa 
el évente egyszer vákuumos tisztítóval. 
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  9. Rendszeresen ellenőrizze az 
ajtótömítéseket, hogy meggyőződjön róla, 
hogy tiszták és ételmaradékoktól mentesek. 
10. Soha: 
• Ne tisztítsa a készüléket arra alkalmatlan 
anyagokkal, pl.: petróleum alapú termékekkel. 
•  Semmilyen körülmények között ne 
szolgáltassa ki  magas hőnek. 
•  Ne tisztítsa, súrolja , stb., csiszoló 
anyaggal. 
11. A tejtermék fedelének és ajtótálca 
eltávolítsa: 
• A tejtermék fedelének eltávolításához, 
először emelje fel a fedelet egy arasznyira és 
húzza ki azt az oldalát, ahol a fedél nyitva 
van. 
•  Az ajtótálca eltávolításához vegyen ki 
onnan mindent majd egyszerűen tolja fel az 
alapzatról. 
12. Győződjön meg róla mindig, hogy mindig 
tiszta a készülék hátulján a különleges 
műanyag tartály, amely összegyűjti a 
felolvasztott vizet. Ha el akarja távolítani a 
tálcát, hogy megtisztítsa, kövesse az alábbi 
utasításokat: 
•  Kapcsolja ki az áramkört és húzza ki a fő 
dugót 
•  Finoman ondolálja a csavart a 
kompresszoron,fogót használva, így a tálca 
eltávolítható 
•  Emelje fel. 
•  Tisztítsa meg és törölje szárazra 
•  Állítsa össze újra, fordítsa meg a sorrendet 
és műveletet. 
13. A jég nagy  felhalmozódása gyengíteni 
fogja a fagyasztó teljesítményét. 
 
 
 

Ajtó áthelyezése 
 
Eljárás számsorrendben (7 tétel). 
 
 

Tegye és ne tegye  
 

Tegye- Rendszeresen tisztítsa és olvassza ki 
a készüléket (Lásd „Kiolvasztás”) 

Tegye- Tartsa a nyers és baromfi húst a 
főzött étel és tejtermék alatt. 

Tegye- Távolítson el minden használhatatlan 
levelet a zöldségekről és töröljön le róla 
minden földet. 

Tegye- Hagyja a salátát, káposztát, 
petrezselymet és karfiolt a törzsön. 

Tegye- Először csomagolja be a sajtot 
zsírpapírba, majd polietilén zacskóba, 
annyira kizárva a levegőt, amennyire 
lehetséges. A legjobb eredményért, vegye ki 
egy órával korábban a hűtőből. 

Tegye- A nyers húst és szárnyasokat 
csomagolja lazán polietilén vagy alufóliába. 
Ez megakadályozza a kiszáradást. 

Tegye- A halakat és belsőségeket polietilén 
zacskóba csomagolja. 

Tegye- Az erős szaggal rendelkező vagy 
gyorsan kiszáradó ételeket csomagolja 
polietilén zacskókba vagy alufóliába vagy 
helyezze légmentes tartályba. 

Tegye- Jól csomagolja be a kenyeret, hogy 
friss maradjon. 

Tegye- Hűtse le a fehér borokat, sört, világos 
sört és ásványvizet, mielőtt felszolgálná. 

Tegye- Ellenőrizze időnként a mélyhűtő 
tartalmát. 

Tegye- Addig tartsa az ételt, amíg lehetséges 
és ragasszon fel „Szavatosság lejár” és 
„Alkalmazható” stb. Dátumokat. 

Tegye- A kereskedelmileg lefagyasztott 
ételeket a csomagoláson megadott 
utasításoknak megfelelően tárolja. 

Tegye- Mindig kiváló minőségű friss ételt 
válasszon és győződjön meg róla, hogy 
alaposan meg van tisztítva, mielőtt 
lefagyasztja. 

Tegye- A friss ételt kis adagokban készítse 
elő, hogy biztosítsa a gyors lefagyasztást. 

Tegye- Minden ételt csomagoljon be 
alufóliába vagy a fagyasztóhoz használt 
polietilén zacskókba és gondoskodjon a 
légmentességükről. 

Tegye- A fagyasztott ételt azonnal 
csomagolja be, mmiután megvásárolta és 
tegye a fagyasztóba, amint lehetséges. 

Tegye- Az ételt a hűtőszekrény rekeszében 
olvassza ki. 
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Ne tegye- Ne tárolja a banánt a hűtőszekrény 
rekeszében. 

Ne tegye- Ne tárolja a dinnyét a 
hűtőszekrényben. Rövid idő alatt lehűlhet, 
amíg be van csomagolva megakadályozza, 
hogy másik ételt ízesítsen. 

Ne tegye- Ne fedje be a polcokat semmilyen 
védőanyaggal, amely akadályozhatja a 
levegő áramlását. 

Ne tegye- Ne tároljon mérgező vagy 
bármilyen veszélyes anyagot a készülékben. 
A készüléket csak ehető élelmiszerek 
tárolására tervezték. 

Ne tegye- Ne fogyasszon olyan ételt, amely 
túl sokáig volt lefagyasztva. 

Ne tegye- Ne tároljon főtt és friss ételt 
ugyanabban a tárolóban. Elkülönítve kell 
csomagolni és tárolni. 

Ne tegye- Hagyja felengedni az ételt vagy 
gyümölcslevet. 

Ne tegye- Ne hagyja nyitva az ajtót hosszú ideig, 

mert költségesebbé válik a működés és túlzott 
jégképződést okoz. 

Ne tegye- Ne használjon a jég eltávolításához 
éles szélű tárgyakat, mint pl. kést vagy villát. 

Ne tegye- Ne tegyen forró ételet a 
készülékbe. Először hűtse le. 

Ne tegye- Ne tegyen szénsavas folyadékkal 
teli palackokat vagy tartályokat a 
fagyasztóba, mert szétrobbanhat. 

Ne tegye- Ne lépje túl a maximális 
fagyasztási töltetet, amikor friss ételt 
fagyaszt. 

Ne tegye- Ne adjon a gyerekeknek jégkrémet 
vagy jeges vizet közvetlenül a fagyasztóból. 
AZ alacsony hőmérséklet a mélyhűtő 
leégését okozhatja a széleken. 

Ne tegye- Ne fagyassza le a szénsavas 
italokat. 

Ne tegye- Ne próbáljon meg mélyhűtött ételt 
tárolni, amelyet 24 órán belül le kell 
fagyasztani vagy meg kell főzni. 

Ne tegye- Ne távolítsa el nedves kézzel a 
tételeket a hűtőszekrényből. 

 

Problémakeresés 
 

Ha a készülék nem működik, amikor 
bekapcsolja, akkor ellenőrizze, 
• Hogy a  dugó megfelelően van-e bedugva a 

fali csatlakozóba és hogy van-e áram. ( Az 
elektromos áramellátás ellenőrzéséhez 
dugjon be más készüléket) 

• Vajon a biztosíték ki van-e ütve/ az 
áramkörmegszakító kiment-e/ a fő elosztó ki 
van-e kapcsolva. 

• Hogy a hőmérséklet szabályozó megfelelően 
van-e beállítva. 

• Hogy az új dugó helyesen van-e bekötve, ha 
megváltoztatta az illesztést és formadugót.  

Ha a készülék még mindig egyáltalán nem 
működik a fennti ellenőrzések után, lépjen 
kapcsolatba a kereskedővel, akinél a 
készüléket vásárolta. 
Kérem bizonyosodjon meg róla, hogy a fennti 
ellenőrzéseket elvégezte, mert 
felszámíthatják, ha nem találnak hibát. 
 
 

15 

  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. 
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