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УВАГА!          
 

Для того, щоб забезпечити нормальну роботу Вашого холодильника, в якому використовується охолоджуючий 
реагент R600a, абсолютно нешкідливий для навколишнього середовища (займається лише за певних умов), Вам 
Необхідно дотримуватися наступних правил.. 
 Не створюйте перепон для вільної циркуляції повітря навколо холодильника. 
 Не користуйтесь жодними механічними пристроями та інструментами для видалення льоду під час 

розморожування холодильника, окрім тих, що рекомендовані виробником. 
 Не допускайте пошкодження охолоджуючого контура. 
 Не встановлюйте всередину холодильного відділення, де зберігаються продукти, жодних електричних пристроїв, 

окрім тих, що рекомендовані виробником.  
 

WARNING! 
 

In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly 
refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules: 
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance. 
 Do not use mechanical 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. 
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Вітаємо вас з придбанням високоякісного морозильника 
BEKO, що буде Вам служити тривалий час. 
 

Безпека перш за все! 
 

Не вмикайтеморозильник до електромережі, доки не 
приберете всю упаковку і транспортувальні кріплення. 
• Якщо ви перевозили морозильник у горизонтальному 
положенні,  
Не вмикайте його після розпакування принаймні 12 години, 
для того, щоб всі системи прийшли до норми. 
• Якщо ви викидаєте старий морозильник, и в нього на 
дверях є замок чи засув, впевніться, що вони в робочому 
стані, щоб діти граючись, випадково не опинилися в ньому 
зачиненими. 
• Морозильник має використовуватись лише за 
призначенням. 
• Позбуваючись старого морозильника, не намагайтеся його 
спалити. В теплоізоляції морозильника використовуються 
займисті матеріали. Ми радимо вам зв’язатися з місцевими 
органами влади для отримання інформації стосовно того, 
куди можна викинути старий морозильник. 
• Ми не рекомендуємо пользоваться морозильником в 
неопалюваному, холодному місці (наприклад, гаражі, на 
складі, в прибудові, під навісом, у надвірній прибудові і т.н.) 
Щоб забезпечити максимально ефективну і безперебійну 
роботу морозильника, дуже важливо уважно прочитати цю 
інструкцію. Поламка морозильника в результаті 
недотримання наших рекомендацій може позбавити Вас 
права на безкоштовне обслуговування впродовж 
гарантійного періоду. 
Будь ласка, зберігайте цю інструкцію в надійному місці, щоб 
її можна було легко знайти в разі необхідності. 
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    Пристрій не призначений для використання  людьми зі зниженими фізичними або 
розумовими здібностями, а також порушеннями чутливості. Люди, що не мають 
досвіду поводження з даними пристроєм, можуть використовувати його лише під 
наглядом досвідчених осіб, відповідальних за безпеку.  

    Використання пристрою дітьми також має відбуватися під контролем дорослих. 



 
 

 
 
 
 

Вимоги до електропостачання 
 

Перед тим, як вставити штепсель до 
електричної розетки, впевніться, що напруга 
і частота струму, вказані на заводській марці 
всередині морозильника, відповідають 
напрузі та частоті струму у Вашому будинку. 
Ми рекомендуємо підключати морозильник 
до електромережі через розетку, належним 
чином встановлену у легкодоступному місці. 
Після встановлення приладу вилка має 
знаходитися у легкодоступному місці, щоб 
пристрій можна було від’єднати від мережі 
живлення.  
Увага! Морозильник має бути заземлений. 
Ремонт електрообладнання мають 
виконувати тільки кваліфіковані фахівці. У 
разі пошкодження з'єднувального кабелю 
для усунення небезпеки його має замінити 
виробник або сервісний центр.  
Увага! 
В системі охолодження морозильника 
циркулює газ R600a, що не має шкідливого 
впливу на навколишнє середовище, але 
легко займається. Під час транспортування 
та встановлення морозильника намагайтесь 
не пошкодити систему охолодження. Якщо 
пошкодження таки сталося і має місце витік 
газу з системи охолодження, слідкуйте за 
тим, щоб поряд із морозильником не було 
джерел відкритого вогню добре провітріть 
приміщення.  
УВАГА - Не користуйтесь жодними 
механічними пристосуваннями окрім тих, 
що рекомендуються в цій інструкції для 
прискорення розморожування 
морозильника та очищення морозильної 
камери від льоду. 
УВАГА - Не допускайте пошкоджень 
системи охолодження. 
УВАГА - Не встановлюйте всередині 
морозильника електричних пристосувань, 
окрім тих, що рекомендовані виробником 
морозильника. 
УВАГА - Для запобігання нещасним 
випадкам, якщо шнур живлення 
пошкоджений, його має замінити виробник, 
його спеціаліст з сервісу чи інша особа, 
котра має аналогічну кваліфікацію. 
 

 

Інструкція з транспортування 
 

1. Морозильник має транспортуватися 
лише у вертикальному стані. 
Заводська упаковка під час 
транспортування має залишитись 
непошкодженою. 
2. Якщо морозильник під час транспортування 
був розміщений горизонтально, їм не слід 
користуватися принаймні 12 години, щоб всі 
його системи прийшли до норми. 
3. Виробник не несе відповідальності за 
пошкодження морозильника, якщо 
порушуються вищезгадані рекомендації. 
4. Морозильник має бути захищений від 
дощу, вологи та інших атмосферних впливів.  
Важливе зауваження! 
• Слід бути обережними під час чистки або 
переміщення морозильника и не торкатися 
металічних частин конденсатора в задній 
частині морозильника, бо в результаті 
можна пошкодити пальці та руки. 
• Не сідайте и не ставайте на морозильник. 
Він для цього не призначений. Ви можете 
отримати травму чи пошкодити 
морозильник. 
• Впевніться, що електричний провід не 
потрапив під морозильник під час і після 
переміщення морозильника, інакше його 
можна пошкодити. 
• Не дозволяйте дітям грати з морозильником 
або гратися з ручками чи кнопками керування. 
 

Інструкція зі встановлення. 
 

1. Не ставте морозильник в приміщенні, де 
температура може опускатися нижче 10 °C 
вночі або, особливо, взимку, оскільки 
морозильник розрахований на роботу за 
температури навколишнього середовища в 
межах від +10 до +32 °C. За більш низької 
температури морозильник може не 
працювати і термін зберігання продуктів в 
ньому має бути скорочений. 
2. Не встановлюйте морозильник поблизу 
від кухонних плит або радіаторів опалення 
чи на прямому сонячному світлі, оскільки 
це викличе додаткове навантаження на 
агрегати морозильника. якщо ви змушені 
встановлювати морозильник поряд із 
джерелом тепла або морозильником, 
забезпечте наступну мінімальну відстань: 
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від кухонних плит 30 мм 
від радіаторів опалення 300 мм 
від морозильників 25мм 
 

3. Намагайтесь, щоб навколо морозильника 
було достатньо вільного місця і повітря вільно 
циркулювало (див. мал. 2). 
• Встановіть вентиляційну кришку на 
задньому боці морозильника для того, 
Щоб забезпечити необхідну відстань між 
морозильником і стіною (див. мал. 3). 
4. Морозильник має стояти на рівній поверхні. 
Дві передні ніжки мають бути відповідним 
чином відрегульовані. Щоб досягти суворо 
вертикального положення морозильника, 
відрегулюйте ніжки, обертаючи їх за або 
проти годинникової стрілки, доки вони не 
будуть стійко стояти на підлозі.  
Правильне регулювання ніжок морозильника 
попереджує надмірну вібрацію та шум (див. 
мал. 4). 
5. Зверніться до розділу “Чищення 
морозильника і догляд за ним”, щоб 
підготувати морозильник до експлуатації. 
 

Регулювання температури 
 

Регулювання температури в морозильнику 
здійснюється за допомогою ручки 
встановлення температури в морозильнику 
(рекомендовані положення 2 або 3).  
Загалом це температура нижче -18°C. Для 
одержання нижчих температур поверніть 
ручку термостата в бік позначки MAX.  
Ми радимо Вам періодично перевіряти 
термометром чи зберігається всередині 
морозильника потрібна температура. 
Показники термометра змінюються швидко, 
тому намагайтесь відмітити температуру 
одразу ж, щойно дістанете термометр з 
морозильника. 
Мы советуем Вам периодически  
Пам’ятайте, що при частому відчиненні 
дверцят холодне повітря виходить з 
морозильника і температура всередині 
підвищується, тому не залишайте двері 
відчиненими і намагайтеся зачинити їх 
якомога швидше. 
 

Перед початком роботи 
 

Остання перевірка 
Перед початком експлуатації морозильника 
перевірте наступне: 
 

1. Передні ніжки мають бути відрегульовані 
так, щоб забезпечувати стійке положення 
морозильника. 
 2. Всередині морозильника має бути сухо, 
повітря за ним повинно циркулювати вільно. 
 3. Морозильник всередині має бути чисто 
вимитим, як рекомендується у розділі ,  
“Чищення морозильника і догляд за ним”. 
 4. Штепсель повинен бути вставлений у 
розетку та електричний струм ввімкнутий.  
Зверніть увагу на те, що: 
 5. Ви будете чути шум при ввімкненні 
компресора. Рідина та газ всередині системи 
охолодження також можуть створювати 
деякий шум, незалежно від того, працює 
компресор чи ні. Це цілком нормально.  
 6. Для заморожування свіжих продуктів 
використовуйте відділення, позначене 4 
зірочками (рекомендовано другу полицю).  
 7. Не заморожуйте продукти одразу у великій 
кількості за один раз. Продукти краще 
зберігаються, якщо вони проморожені 
наскрізь максимально швидко. Тому не 
перевантажуйте морозильну камеру понад її 
потужність (див. таблицю «Технічні 
характеристики»). Для того щоб у 
морозильній камері встановилася 
найнижча температура, слід перевести 
регулятор температури в положення, 
відповідне режиму швидкого 
заморожування. Під час дії цього режиму 
світиться оранжевий індикатор. 
 8. Не завантажуйте морозильник одразу 
після ввімкнення. Зачекайте, доки всередині 
не встановиться потрібна температура. Ми 
радимо перевіряти температуру точним 
термометром. (див. розділ «Регулювання 
температури”). 
Важливе зауваження 
Морозильник розрахований на тривале 
збереження харчових продуктів, 
Заморожених промисловим способом, а 
також може бути використаний для 
замороження і зберігання свіжих продуктів. 
В разі перебоїв із електропостачанням не 
відкривайте дверцята морозильника. 
Заморожені продукти не постраждають, якщо 
електропостачання перервано менше, ніж на 
18 годин. 
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Якщо струму немає більш тривалий час, то 
слід перевірити продукти, що зберігаються і 
негайно використати їх або проварити і 
заморозити знову. 
 

Панель управління морозильної 
камери  
(Рис. 5) 
 

За допомогою панелі управління можна 
налаштувати температуру в морозильній 
камері. Вона має такі функції: 
 

1 - Оранжевий індикатор - режим 
швидкого заморожування ввімкнений  
Якщо встановити регулятор температури в 
морозильній камері (4) у положення "FAST 
FREEZE" (Швидке заморожування), 
вмикається оранжевий індикатор (1), і 
морозильна камера починає працювати в 
режимі найнижчої температури. Цей режим 
діє протягом 50 годин, після чого 
оранжевий індикатор вимикається. 
 

2 - Зелена індикаторна лампочка - 
електроживлення під’єднане (напруга) 
Загоряється при підключенні приладу до 
мережі живлення та світиться, поки 
джерело живлення доступне. Зелена 
індикаторна лампочка не надає інформацію 
про температуру всередині морозильної 
камери.  
 

3 - Червона індикаторна лампочка - 
сигналізація високої температури 
 

4 - Ручка регулювання температури 
 

Сигналізація високої температури 
Після першого увімкнення приладу 
сигналізація вимкнена протягом 12 годин 
(червона індикаторна лампочка не горить). 
По завершенні цього періоду червона 
індикаторна лампочка загоряється в таких 
випадках: 
-  якщо прилад перевантажено свіжими 
продуктами; 
-  якщо дверцята помилково залишені 
відчиненими.  
Червона індикаторна лампочка 
світитиметься, поки прилад не досягне 
попередньо встановленої температури.  
Якщо червона індикаторна лампочка 
засвітилася, звертайтеся до авторизованої 
сервісної служби лише по завершенні доби. 
 

Важливе зауваження: 
Температура всередині морозильника 
залежить від конкретних умов експлуатації: 
від того, де встановлено морозильник, яка 
температура у приміщенні, як часто 
відчиняють дверцята морозильника, 
наскільки його завантажено свіжими 
продуктами. Для регулювання температури 
встановлюйте ручку термостату відповідно 
до цих умов. Якщо загоряється червона 
лампочка, не поспішайте викликати 
майстра. Зачекайте добу. Можливо, ви 
поклали надто багато свіжих продуктів 
одразу або надто довго були відчинені 
дверцята. Якщо це так, то за добу червона 
лампочка згасне. 
 

Режим швидкого замороження 
 

Режим ШВИДКОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ 
вмикається поворотом регулятора 
температури в положення "FAST FREEZE" 
(Швидке заморожування). Рекомендується 
вмикати режим швидкого заморожування 
за 24 години до завантаження продуктів, які 
потрібно швидко заморозити, в морозильну 
камеру. На час дії режиму швидкого 
заморожування в морозильній камері 
холодильника встановлюється найнижча 
можлива температура. Тривалість дії 
режиму швидкого заморожування — 50 
години. Після закінчення дії цього режиму в 
холодильнику знову встановлюється 
нормальний режим, який відповідає 
положенню регулятора температури "3", 
навіть якщо регулятор все ще знаходиться 
в положенні "FAST FREEZE" (Швидке 
заморожування). Передбачена у приладі 
функція енергозбереження дає змогу 
автоматично вимкнути режим швидкого 
заморожування, якщо він не був вимкнутий 
вручну. Наведена продуктивність 
холодильника по заморожуванню була 
визначена під час дії режиму швидкого 
заморожування. 
 

Зберігання заморожених продуктів 
 

Морозильник розрахований на тривале 
збереження харчових продуктів, 
Заморожених промисловим способом, а 
Також може бути використаний для 
замороження і зберігання свіжих продуктів. 
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В разі перебоїв із електропостачанням не 
відкривайте дверцята морозильника. 
Заморожені продукти не постраждають, 
якщо електропостачання перервано 
менше, ніж на 18 годин. 
Якщо струму немає більш тривалий час, то 
слід перевірити продукти, що зберігаються і 
негайно використати їх або проварити і 
заморозити знову.  
 

Заморожування свіжих продуктів 
 

Будь ласка, дотримуйтеся наступних 
інструкцій для отримання найкращих 
результатів. 
Не заморожуйте продукти одразу в надто 
великій кількості за один раз.  
Продукти краще зберігаються, якщо вони 
проморожені наскрізь максимально швидко. 
Якщо потрібно заморозити велику кількість 
свіжих продуктів, регулятор температури 
слід встановити в положення "FAST 
FREEZE" (Швидке заморожування) за 24 
години до завантаження продуктів до 
морозильної камери. 
Для заморожування максимально можливої 
кількості свіжих продуктів (відповідно до 
наведеної продуктивності по 
заморожуванню), рекомендується 
встановити регулятор температури в 
положення "FAST FREEZE" (Швидке 
заморожування) щонайменше за 24 години 
до завантаження продуктів. Майте на увазі, 
що не можна змішувати заморожені та свіжі 
продукти. 
Продукти у невеликій кількості (до 0,5 кг) 
можна заморожувати, не використовуючи 
функцію швидкого заморожування. 
Зверніть особливу увагу на те, що не 
можна змішувати вже заморожені та свіжі 
продукти.  
 

Заморожування льоду 
(Мал. 6) 
 

Заповніть лоток для льоду водою на 3/4 і 
помістіть його у морозильне відділення. 
Діставайте кубики льоду ручкою ложки або 
іншим подібним інструментом; ніколи не 
користуйтесь гострими або ріжучими 
предметами.  
 
 

Загальні відомості 
(Мал. 1) 
 

1. Панель керування, індикація та  
настройка 

2. Лоток заморозки льоду 
3. Відділення швидкого замороження 
4. Відділення для зберігання заморожених 

продуктів 
5. Регульовані передня ніжки 
 

Розморожування морозильника 
 

Будь ласка, розморожуйте морозильник 
принаймні 2 рази на рік, або коли на стінках 
утворюється надто багато льоду. 
• Утворення льоду та наморозі – цілком 
нормальне явище. 
• Лід, що утворюється на верхній стінці 
відділення для зберігання продуктів не 
заважає роботі морозильника.  
• Рекомендуєтся розморожувати 
морозильник, коли в ньому мало продуктів. 
• Перед тим, як розморожувати 
морозильник, встановіть за допомогою 
термостату максимально низьку 
температуру, щоб якомога сильніше 
проморозити продукти, що зберігаються в 
морозильнику. 

• Вимкніть морозильник з електромережі, 
витягнувши провід з розетки.  
• Витягніть з морозильника продукти, 
загорніть їх у декілька шарів паперу і 
поставте в холодне місце.  
• Відчиніть дверцята морозильника і 
поставте всередину ємкість з теплою 
водою (не гарячою 80 °C). 

• Ніколи не користуйтесь гострими або 
ріжучими предметами (на кшталт ножів або 
виделок) для видалення льоду. 
• Ніколи не користуйтесь феном для 
сушіння волосся та іншими 
електронагрівальними приладами для 
розморожування морозильника.  
• По закінченні розморожування вимийте 
морозильник зсередини як описано в 
розділі «Чистка морозильника та догляд за 
ним» (Мал. 7).  
• Увімкніть режим швидкого замороження 
на три години. 
• Щоб вийняти корзини з морозильного 
відділення, виконайте дії, що описані у 
пункті 8.  
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Чищення морозильника і догляд  
за ним 
 

  1. Ми радимо вам вимикати морозильник 
вимикачем і витягувати штепсель з 
електричної розетки перед чищенням.  
  2. Ніколи не користуйтесь для чищення 
морозильника гострими інструментами або 
абразивними матеріалами, милом, 
побутовими засобами для чищення, 
миючими або поліруючими засобами. 
  3. Для чищення корпусу морозильника 
Користуйтеся теплою водою і витирайте 
його насухо. 
  4. Змочіть ганчірку у розчині харчової соди 
(одна чайна ложка на півлітра води) для 
того, щоб вимити морозильник всередині, і 
протріть всі поверхні насухо. 
  5. Якщо ви не збираєтесь користуватися 
морозильником тривалий час, вимкніть 
його, заберіть з нього всі продукти, вимийте 
зсередини та залишіть дверцята не 
причиненими 
  6. Ми радимо Вам полірувати металеві 
частини корпусу (тобто, зовнішню поверхню 
дверей, бокові стінки) силіконовою мастикою 
(автомобільний поліроль) для того, щоб 
зберегти високу якість пофарбування. 
  7. Пил, що збирається на змійовику 
конденсатора, розташованому в задній 
частині морозильника, принаймні раз на рік 
слід видаляти пилососом. 
  8. Регулярно перевіряйте ущільнення 
дверцят, щоб пересвідчитися, що воно 
чисте і на ньому немає залишків продуктів. 
  9. Ніколи: 
• не чистіть морозильник не призначеними 
для цього засобами, такими, як наприклад, 
речовини, що містять бензин; 
• не піддавайте морозильник впливу 
високої температури; 
• не мийте, не протирайте і т.п. 
морозильник, використовуючи абразивні 
матеріали; 
10. Регулярно розморожуйте морозильник, 
щоб видалити зайвий лід. Надмірно велика 
кількість льоду погано впливає на 
ефективність роботи морозильника. 
11. Для того, щоб витягнути ящик, потягніть 
його на себе до кінця,  трохи підніміть і 
витягніть зовсім. 
 

Перенавішування дверцят 
 

Виконайте дії в послідовності, вказаній на 
схемі (Мал. 9). 
 

Що слід і чого не можна робити 
 

Слід - частіше перевіряти продукти, що 
зберігаються у морозильній камері. 

Слід - регулярно чистити і розморожувати 
морозильник  (див. розділ 
«Розморожування»)  

Слід - зберігати продукти впродовж 
якомога меншого часу і суворо 
дотримуватися термінів зберігання. 

Слід - зберігати готові заморожені продукти 
відповідно до інструкцій, вказаних на 
упаковці. 

Слід - завжди вибирати свіжі продукти 
високої якості і ретельно мити їх 
перед замороженням. 

Слід - ділити свіжі продукти на маленькі 
порції, щоб вони швидше 
заморожувались. 

Слід - якомога скоріше загортати щойно 
куплені заморожені продукти і 
класти їх до морозильної камери.  

Слід - запаковувати продукти в окремі 
пакети і підписувати їх. Тоді Ви 
зможете швидше знайти необхідні 
продукти і Вам не потрібно буде 
надто часто відчиняти дверцята, що 
дозволить економити 
електроенергію. 

 
Не слід - залишати дверцята 

морозильника відчиненими 
впродовж тривалого часу, бо це 
призведе до значного утворення 
льоду.  

Не слід - користуватись гострими або 
ріжучими предметами (на кшталт 
ножів або виделок) для 
видалення льоду. 

Не слід - використовувати гострі або ріжучі 
предмети, на кшталт ножів або 
виделок для видалення наморозі.  

Не слід - ставити до морозильника гарячі 
продукти. Треба спершу дати їм 
прохолонути. 
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Не слід - класти до морозильної камери 
пляшки, наповнені водою, або не 
відкриті банки газованої води, бо 
вони можуть розірватися.  

Не слід - зберігати в морозильнику отруйні 
або небезпечні речовини. 

                Морозильник призначений лише 
для зберігання харчових 
продуктів. 

Не слід - переповнювати надміру 
морозильну камеру під час 
замороження свіжих продуктів. 

Не слід - вживати морозиво або фруктову 
воду прямо з морозильної 
камери. Ви можете обморозити 
губи. 

Не слід - заморожувати газовані напої. 
Не слід - тривалий час зберігати 

розморожені продукти, їх треба 
використати впродовж доби або 
проварити і заморозити знов. 

Не слід - діставати продукти з 
морозильника мокрими руками 

Не слід - закривати кришку морозильника, 
не закривши кришку морозильної 
камери. 

 

Усунення несправностей 
 

Якщо морозильник не працює, коли його 
ввімкнено, пересвідчіться: 
• що штепсель вставлений до електричної 

розетки правильно і що електричний струм не 
вимкнений. (Для перевірки наявності струму 
ввімкніть до цієї розетки інший прилад); 

• що не згорів запобіжник, не вимкнувся 
вимикач, чи не вимкнений головний вимикач 
на розподільчому щитку; 

• що регулятор температури встановлений 
вірно; 

• що новий штепсель, що використовується 
замість заводського, поставлений вірно. 

Якщо морозильник все ще не працює після 
того, як  Ви виконали перераховані вище 
перевірочні дії, порадьтесь із продавцем, в 
якого ви придбали морозильник.  
Будь ласка, пересвідчіться, що перевірили все, 
що могли, бо в іншому разі може виявитися, що 
Вам доведеться платити гроші, якщо 
пошкоджень не буде виявлено. 

 

Енергоспоживання 
 

Щоб у максимальній мірі використовувати 
простір морозильної камери для зберігання 
продуктів, слід вийняти з неї висувні контейнери, 
крім нижнього, та кришки верхніх полиць. Дані 
про енергоспоживання холодильника наведені 
для умов, коли висувні контейнери, крім 
нижнього, та кришки верхніх полиць вийняті, й 
морозильна камера повністю завантажена. 
 

Практичні рекомендації щодо зниження 
споживання електроенергії 
1. Побутові електроприлади слід встановлювати 
у добре провітрюваних місцях подалі від джерел 
тепла, таких як кухонні плити, радіатори 
опалення й т.п.  Крім того, слід уникати місць, 
куди потрапляє пряме сонячне проміння.  
2. Придбані охолоджені чи заморожені продукти 
слід одразу класти відповідно у холодильне або 
морозильне відділення, особливо, у літню пору. 
Для доставки продуктів з магазину додому 
рекомендується використовувати термосумки. 
3. Рекомендується відкривати дверцята 
якомога рідше.  
4. Не залишайте дверцята приладу відкритими 
без потреби й стежте за тим, щоб вони завжди 
були щільно закриті. 
 

Вібрація й шум, які можуть 
виникати під час роботи приладу 
 

1. У процесі роботи холодильника рівень 
шуму може підвищуватися. 
- Для підтримання температури у відділеннях 
на заданому рівні періодично вмикається 
компресор приладу.  У момент запуску 
компресора шум підсилюється, а при 
вимиканні компресора чутно клацання.  
- Робочі характеристики приладу можуть 
змінюватися залежно від змін температури 
навколишнього середовища. Це нормальне 
явище. 
2. Шум, схожий на звук рідини, що ллється чи 
розбризкується. 
- Причиною таких шумів є циркуляція 
холодоагенту в системі охолодження, що 
відповідає принципам роботи приладу. 
3. Інші вібрації й шуми. 
- Рівень шуму й вібрації залежить від типу й 
якості підлоги, на якій встановлено прилад. 
Підлога має бути досить рівною і 
витримувати вагу приладу. 
- Джерелом шуму можуть бути предмети, які 
лежать на приладі. Такі предмети слід 
прибрати з приладу. 
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Символ  на виробі чи упаковці вказує, що цей прилад не слід утилізувати з 
побутовими відходами. Натомість його треба здати у відповідний пункт збору для 
утилізації електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну 
утилізацію цього приладу, ви сприятимете запобіганню потенційним негативним 
наслідкам для довкілля та здоров’я людини, які можуть бути спричинені 
неправильним ставленням до утилізації цього виробу. За докладнішою інформацією 
щодо утилізації цього виробу зверніться до місцевої адміністрації, служби утилізації 
побутових відходів або до магазину, в якому ви придбали прилад. 
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Виробник: ‘S.C. Arctic S.A.’,  
Gaesti, str.13 Desembrer №210,  
Romania (Румунія) 
 

Офіційний представник на території 
України: ПП Коннект м.Хмельницький, 
вул Чорновола 23 

Дата виробництва міститься в серійнному 
номері продукту, що вказаний на 
етикетці, розташованій на продукті, а 
саме, перші дві цифри серійного номера 
позначають рік виробництва, а останні дві 
- місяць. Наприклад, «10-100001-05» 
означає, що продукт виготовлений в 
травні 2010 року. 

 
Термін служби 10 рокiв 

Інформацію про сертифікацію продукту 
Ви можете уточнити, зателефонувавши 
на гарячу лінію 0-800-500-4-3-2. 

 



 
 
 
 
 
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 12 hours before switching 
on, to allow compressor oil to settle, if transported 
horizontally. 
• If you are discarding an old appliance with a lock or 
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe 
condition to prevent the entrapment of children. 
• 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 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. 
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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. 
 



 
 

 
 
 
 

GB                                                            Instruction for use 

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. 
The plug has to be accessible after installation 
in order to allow disconnection of the 
appliance from the supply after installation. 
 

Warning! This appliance must be earthed. 
Repairs to the electrical equipment may only 
be made by qualified experts. If the power 
cable is damaged, the manufacturer or 
customer service must replace it in order to 
avoid danger. 
 

ATTENTION! 
This appliance operates with R600a 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 leakage from the 
system, keep the product away from open 
flame sources and ventilate the room for a 
while. 
WARNING - Do not use mechanical devices 
or other means to accelerate the defrosting 
process, others 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. If during the transport the appliance, has 
been positioned horizontally, it must not be 
operated for at least 12 hours, to allow the 
system to settle. 
 

  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 other atmospheric 
influences. 
 

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 attempt 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. 
• 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 +32 degrees C (50 and 90 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). 
• Put the back airing lid to the back 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. 
 

Temperature control and adjustment 
 

The freezer temperature is influenced by the 
freezer temperature set button ( recomanded 
are 2 or 3 position). 
Generally, this temperature is bellow -18°C 
lowertemperatures can be obtained by 
adjusting the thermostat knob towards 
position MAX. 
We recommend checking the temperature 
with a thermometer to ensure that the storage 
compartments are kept to the desired 
temperature. Remember to take the reading 
immediately since the thermometer 
temperature will rise very rapidly after you 
remove it from the freezer. 
Please remember that each time the door is 
opened cold air escapes and the internal 
temperature rises. Therefore never leave the 
door open and ensure it is closed immediately 
after food is put in or removed. 
 

Before operating 
 

Final Check 
Before you start using the freezer 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 is inserted into the wall socket 
and the electricity supply is switched on. 
Avoid accidental disconnection by taping over 
the switch.  
 

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. To freeze the fresh foods use the 
compartment marked with 4 stars 
(recomanded second shelf).  
  7. Don't put in freezer a too big quantity of 
foods in the same time. The foods quality is 
well kept if they are deeply frozen in the 
shortest time possible. Therefore it is 
preferable do not exceed the freezing capacity 
of the appliance shown in "Appliance record". 
The thermostat knob shall be adjusted in 
order to obtain the lowest temperature inside 
the freezer, with the fast freeze function 
activated and the orange lamp lighting. 
  8. Do not load the appliance immediately it is 
switched on. Wait until the correct storage 
temperature has been reached. We 
recommend that you check the temperature 
with an accurate thermometer (see; 
Temperature Control and Adjustment). 
 

Important Note: 
If there is a power failure do not open the 
door. Frozen food should not be affected if the 
failure lasts for less than 18 hours. If the 
failure is longer, then the food should be 
checked and either eaten immediately or 
cooked and then re-frozen. 
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Freezer control panel  
(Item 5)  

 

The control panel adjusts the temperature in 
the freezer and has the following functions: 
 

1 - Orange led - Fast freeze on  
When you turn the freezer temperature set 
buton (4) to the „FAST FREEZE” position, the 
orange led (1) will lit and the appliance will run 
in lowest temperature conditions. The orange 
LED stops to lit after 50 hours of running in 
lowest temperature conditions. 
 

2 - Green led - electricity on (Voltage) 
Lights when the appliance is  
connected to the network and remains lit as 
long as it is  
available power supply. LED green  
does not provide information on temperature  
inside the freezer.  
 

3 - Red Led - High Temperature Alarm 
 

4 - Setting temperature buton 
 

High temperature alarm 
After the appliance is turned on for the first 
time the alarm is not active for 12 hours (red 
led is off). 
After this period, red led can lights (red led is 
on) in the following cases: 
- If the appliance is overloaded with fresh food  
- If the door is left open by mistake.  
In these cases the red led will remain lit until 
the appliance reached the preset temperature.  
If the red led is on wait for 24 hours before to 
announce the authorized service. 
 

Important: 
The temperatures obtained inside can vary 
according to the conditions of use of the 
appliance: location, ambient temperature, 
frequency of door opening, degree of loading 
with food. The temperature setting will be 
modified according to these conditions. 
If the red led is on wait for 24 hours before to 
announce the authorized service. 
It could be the warm food placed inside the 
freezer and/or the door who was left open. 
In 24 hrs of functioning the allarm for hight 
temperature (red led) it should be off. 
 

Fast freeze function 
 

To activate FAST FREEZING function, please 
adjust the temperature setting knob to „FAST 
FREEZE” position. It is advised that you place 
the foodstuffs that you wish to freeze faster in 
the freezer compartment 24 hours after you 
activate fast freezing function. While fast 
freezing is activated, your refrigerator runs at 
lowest temperature setting for freezer. Fast 
freeze function lasts for 50 hours. After 
terminated, your refrigerator reverts to normal 
use conditions with a temperature setting of 3 
even though the knob is still employed at „FAST 
FREEZE” position. This ecodesign feature 
provides energy saving when fast freezing 
function is not cancelled for any reason. 
Freezing capacity of your refrigerator is 
measured and declared while fast freezing 
function is active. 
 

Storing frozen food 
 

Your freezer is suitable for the long-term 
storage of commercially frozen foods and also 
can be used to freeze and store fresh food. 
If there is a power failure, do not open the 
door. Frozen food should not be affected if the 
failure lasts for less than 18 hrs. If the failure 
is longer, then the food should be checked 
and either eaten immediately or cooked and 
then re-frozen. 
 

Freezing fresh food 
 

Please observe the following instructions to 
obtain the best results. 
Do not freeze too large a quantity at any one 
time. The quality of the food is best preserved 
when it is frozen right through to the core as 
quickly as possible. 
If large amounts of fresh food are going to be 
frozen, adjust the control knob to „FAST 
FREEZE” position with 24 hours before 
putting the fresh food in the fast freeze 
compartment. 
It is strongly recommended to keep the knob 
at „FAST FREEZE” position at least 24 hours 
to freeze maximum amount of fresh food 
declared as freezing capacity. Take special 
care not to mix frozen food and fresh food. 
Small quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) 
can be frozen without fast freezer function 
Take special care not to mix already frozen 
food and fresh food. 
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Making ice cubes 
(Item 6) 
 

Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and 
place it in the freezer. Loosen frozen trays 
with a spoon handle or a similar implement; 
never use sharp-edged objects such as 
knives or forks. 
 

Getting to know your appliance 
(Item 1) 
 

1 - Control panel, display and adjustment       
   2 - Ice tray support and ice tray 
   3 - Compartment for quickly freezing  
   4 - Compartments for frozen froods keeping 
   5 - Adjustable front feet 
 

Defrosting 
 

Please defrost the freezer compartment at 
least twice a year or when the ice layer is too 
thick. 
• Ice build-up is a normal phenomenon. 
• The ice build-up, especially in the upper side 
of the compartment is a natural phenomenon 
and does not affect the good functionning of 
the appliance.  
• It is recommended to defrost the appliance 
when the quantity of frozen food is not too big. 
• Before the defrosting set the adjusting 
thermostat button on the maximum position in 
order to strongly freeze the foods. During this 
time, the temperature in the refrigerator must 
not be too low. 

• Unplug the appliance 
• Take out the frozen foods, pack them in 
several paper sheets and put them in a cool 
place.  
• Let the door open for a quick defrosting 
and put inside vessels with warm water 
(max.80°C). 

Do not use pointed or sharp-edged objects 
such as knives or forks to remove the frost. 
Never use hairdryers, electrical heaters or 
other such electrical appliances for defrosting. 
When defrosting has finished, close the 
defrosting part and  dry the interior thoroughly  
(Item 7 & 8). 
Press the fast-freeze switch, and leave it on 
for about three hours. 
 

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. 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. 
  6. We recommend that you polish the metal 
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet 
sides) with a silicone wax (car polish) to 
protect the high quality paint finish. 
  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. Excess deposit of ice should be removed 
regularly. Large accumulation of ice will impair 
the performance of the freezer. 
11. To remove a drawer, pull it as far as 
possible, tilt it upwards and  then pull it out 
completely. 
 

Repositioning the door 
 
Proceed in numerical order (Item 9). 
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Do’s and don’ts 
 

Do-  Check contents of the freezer at regular 
intervals. 

Do-  Clean and defrost your appliance 
regularly (See "Defrosting") 

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

Do-  Store commercially frozen food in 
accordance with the instructions given on 
the packets. 

Do-  Always choose high quality fresh food 
and be sure it is thoroughly clean before 
you freeze it. 

Do-  Prepare fresh food for freezing in small 
portions to ensure rapid freezing. 

Do-  Wrap frozen food immediately after 
purchasing and put it in to the freezer as 
soon as possible. 

Do-  Separate food in the compartments and 
complete the contents card. This will 
enable you to find food quickly and avoid 
excessive door opening, which will save 
electricity. 

 

Don’t- Leave the door open for long periods, 
as this will make the appliance more 
costly to run and cause excessive ice 
formation. 

Don’t- Use sharp edged objects such as 
knives or forks to remove the ice. 

Don’t- Put hot food into the appliance. Let it 
cool down first. 

Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans 
containing carbonated liquids into the 
freezer, as they may burst. 

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

Don’t- Exceed the maximum freezing loads 
when freezing fresh food. 

Don’t- Consume ice-cream and water ices 
direct from the freezer. The low 
temperature may cause 'freezer 
burns' on lips. 

Don’t- Freeze fizzy drinks. 
Don’t- Try to keep frozen food which has 

thawed; it should be eaten within 24 
hours or cooked and refrozen. 

Don’t- Remove items from the freezer with 
wet hands. 

Don’t- Close the door before replacing the 
fast-freeze compartment cover. 

 

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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Energy Consuption 
 

Maximum frozen food storage volume is 
achieved without using the upper shelf covers 
and without drawers except the bottom drawer 
provided in the freezer.  
Energy consumption of your appliance is 
declared while the freezer is fully loaded 
without using the upper shelf covers and 
without drawers except the bottom drawer. 
 

Practical advice concerning the reduction 
of the electricity consumption 
1. Make sure that the appliance is located in 
well-ventilated areas, far from any source of 
heat (cooker, radiator etc.). At the same time, 
the location of the appliance must be done in 
such a way that it prevents it to be under the 
direct incidence of the sunbeams.  
2. Make sure that the food purchased in 
refrigerated/frozen condition is placed into the 
appliance as soon as possible, especially 
during summertime. It is recommended to use 
thermal insulated bags to transport the food 
home. 
3. We recommend reducing the number of 
door openings to the minimum.  
4. Do not keep the door of the appliance open 
more than necessary and make sure that after 
each opening the door is well closed. 
 

Information concerning the noise 
and the vibrations which might 
appear during the operation of the 
appliance 
 

1. The operation noise can increase during 
the operation. 
- In order to keep the temperatures at the 
adjusted temperatures, the compressor of the 
appliance starts periodically.  The noise 
produced by the compressor becomes 
stronger when it starts and a click can be 
heard when it stops.  
- The performance and operation features of 
the appliance can change according to the 
modifications of the temperature of the 
ambient environment. They must be 
considered as normal. 
2. Noises like liquids flowing or as being 
sprayed 
- These noises are caused by the flow of the 
refrigerant in the circuit of the appliance and 
comply with the operation principle of the 
appliance. 
3. Other vibrations and noises. 
- The level of noise and vibrations can be 
caused by the type and the aspect of the floor 
on which the appliance is placed. Make sure 
that the floor does not have significant level 
distortions or if it can yield to the weight of the 
appliance (it is flexible). 
- Another source of noise and vibrations is 
represented by the objects placed on the 
appliance. These objects must be removed 
from the appliance. 
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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. 
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