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Frost Free Refrigerator-Freezer type I 

Frost Free Refrigerador-Congelador de tipo I 

Frost Refrigerateur-Congelateur type I 

Незамерзаюче Холодильник-Морозильник типу I 

 



 



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. 
 

ADVERTENCIA ! 
 

Para asegurarse del funcionamiento normal de vuestro refrigerador, conteniendo le refrigerante R600a que 
contribuye a la protección del ámbito (inflamable sólo en ciertas condiciones), le conviene a respectar las reglas 
siguientes : 
 No impide la circulación del aire alrededor del aparato. 
 No utilize utensilios mecánicos o otros dispositivos para acelerar el proceso de descongelación otros de los 

recomendados por el fabricante. 
 No cause daño al circuito refrigerante. 
 No utilize aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos de la conservación de los alimentos, si estos 

no están conformes con el tipo de aparato recomendado por el fabricante. 
 

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. 
 

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

  Las ilustraciones incluidas en el presente manual de instrucciones son esquemáticas y puede que no se adecúen a su  
aparato con exactitud. Si alguno de los elementos reflejados no se corresponde con el aparato que usted ha adquirido, 
entonces será válido para otros modelos. 
 

 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. 

 

Ілюстрації в даній інструкції є схематичними і можуть відрізнятися від вашої моделі. Якщо до комплектації моделі, яку 
ви придбали, не входять згадані деталі, вони призначені для інших моделей. 
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Congratulations on your choice of a BEKO Quality 
Appliance, designed to give you many years of service.  
 
 
 
 

Safety first! 
 
Do not connect your appliance to the electricity supply 
until all packing and transit protectors have been 
removed. 
• Leave to stand for at least 4 hours before switching 
on, to allow compressor oil to settle, if 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. 
Original Spare parts will be provided for 10 years, 
following the product purchasing date. 
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   This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.  
   Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
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Electrical requirements 
 

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

Warning! This appliance must be earthed. 
Repairs to electrical equipment should only be 
performed by a qualified technician. Incorrect 
repairs carried out by an unqualified person are 
carry risks that may have critical consequences for 
the user of the appliance. 
ATTENTION! 
This appliance operates with 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 4 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 -15 degrees C (5 
degrees F) at night and/or especially in winter. 
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). 
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. 
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Getting to know your appliance 
(Item 1) 
 

   1 - Setting knob and interior light  
   2 - Fresh Food fan 

3 - Adjustable Cabinet shelves        
4 - Crisper cover    
5 - Fresh zone compartment/ Crispers 
6 - Ice tray support & ice tray 

   7 - Compartment for quickly freezing 
   8 - Compartments for frozen froods  keeping 
   9 - Adjustable foot 
 10 - Dairy Compartment 
 11 - Shelf for jars 
 12 - Shelf for bottles 
 13 - Freezer fan 

  
The fans has the purpose to provide the 
circulation of the air in compartment. It is 
connected in parallel with the motor-compressor. 
When the motor-compressor is off, the fans will 
also be off.   
 

Suggested arrangement of food in the 
appliance 
 

Guidelines for obtaining optimum storage and 
hygiene: 
  1. The fridge compartment is for the short-term 
storage of fresh food and drinks. 
  2. The freezer compartment is                 rated 
and  suitable  for  the  freezing  and  storage of 
pre-frozen food.  
The recommendation for                 storage as 
stated on the food packaging should be observed 
at all times. 
  3. Dairy products should be stored in the special 
compartment provided in the door liner. 
  4. Cooked dishes should be stored in airtight 
containers. 
  5. Fresh wrapped produce can be kept on the 
shelf.  
  7. To store raw meat, wrap in polythene bags 
and place on the lowest shelf. Do not allow to 
come into contact with cooked food, to avoid 
contamination. For safety, only store raw meat for 
two to three days. 
  8. For maximum efficiency, the removable 
shelves should not be covered with paper or other 
materials to allow free circulation of cool air. 
 

  9. Do not keep vegetable oil on door shelves. 
Keep the food packed, wrapped or covered. Allow 
hot food and beverages to cool before 
refrigerating. Leftover canned food should not be 
stored in the can. 
10. Fizzy drinks should not be frozen and products 
such as flavoured water ices should not be 
consumed too cold. 
11. Some fruit and vegetables suffer damage if 
kept at temperatures near 0°C. Therefore wrap 
pineapples, melons, cucumbers, tomatoes and 
similar produce in polythene bags. 
12. High-proof alcohol must be stored upright in 
tightly closed containers. Never store products 
that contain an inflammable propellant gas (e.g. 
cream dispensers, spray cans, etc.) or explosive 
substances. These are an explosion hazard. 
13. To take out the baskets from the freezer 
compartment please proceed as in Item 11. 
14. In order to transform the chill compartment 
(used for easy perishable products - Item 1-point 
5)  into a vegetable box  it is necessary to 
assembly in the rear side of the bottom glass shelf  
the ornament (Item 12) delivered as accessory 
according to the picture Item 13 (point a-c). 
If the ornament will be not assembled the 
compartment (Item 1-point 5) will have biofresh 
functionality. 
 

Temperature control and adjustment 
 

Operating temperatures are controlled by the setting 
knob (Item 5) located on the ceiling of fridge 
compartment. Settings may be made from min, 1 ... 
6, max, max being the coldest position. 
When the appliance is switched on for the first 
time, the setting knob should be adjusted so that 
after 24 hours, the average fridge temperature is 
no higher than +5°C (+41°F). We recommend you 
set the knob half way between the min and max 
setting and monitor to obtain the desired 
temperature i. e. towards max you will obtain a 
colder fridge temperature and vice versa. Some 
sections of the fridge may be cooler or warmer 
(such as the salad crisper and the top part of the 
cabinet) which is quite normal. 
The normal storage temperature of the freezer 
should be -18°C (0°F). Lower temperatures may 
be obtained by adjusting setting knob towards 
max position. 
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We recommend that you check the temperature 
with an accurate thermometer to ensure that the 
storage compartments are kept to the desired 
temperature. 
Remember you must take your reading very 
quickly since the thermometer temperature will 
rise very rapidly after you remove it from the 
freezer. 
Please remember 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 appliance check that: 
1. The feet have been adjusted for perfect 
levelling. 
2. The interior is dry and air can circulate freely at 
the rear. 
3. The interior is clean as recommended under 
"Cleaning and care.” 
4. The plug has been inserted into the wall socket 
and the electricity is switched on. When the door 
is open the interior light will come on. 
And note that: 
5. You will hear a noise as the compressor starts 
up. The liquid and gases sealed within the 
refrigeration system may also make some (noise), 
whether the compressor is running or not. This is 
quite normal. 
6. Slight undulation of the top of the cabinet is 
quite normal due to the manufacturing process 
used;  it is not a defect. 
7. We recommend setting the knob midway and 
monitor the temperature to ensure the appliance 
maintains desired storage temperatures (See 
section Temperature Control and Adjustment). 
8. Do not load the appliance immediately it is 
switched on. Wait until the correct storage 
temperature has been reached. We recommend 
checking the temperature with an accurate 
thermometer (see; Temperature Control and 
Adjustment). 

 

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 17 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. 
Do not exceed the freezing capacity of your 
appliance in 24 h.  
Placing warm food into the freezer compartment 
causes the refrigeration machine to operate 
continously until the food is frozen solid. This can 
temporarily lead to excessive cooling of the 
refrigeration compartment. 
When freezing fresh food, to reach the best 
freezing capacity, put the setting knob to 
maximum position 24h before placing it. After 
freezing the knob can be set to the initial position. 
Small quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be 
frozen without adjusting the temperature control 
knob. 
Take special care not to mix already frozen food 
and fresh food. 
 

Making ice cubes 
 

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. 
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Defrosting 
 

A) Fridge compartment 
The fridge compartment defrosts automatically. 
The defrost water runs to the drain tube via a 
collection container at the back of the appliance. 
Check that the tube is permanently placed with its 
end  in the collecting tray on the compressor to 
prevent the water spilling on the electric installation 
or on the floor (Item 6). 
 

B) Freezer compartment 
The NO FROST type defrost is compleetly 
automatic. No intervention from your side is 
requiered. The water is colected on the 
compressor tray. Due the heat of the compressor 
the water is evaporated. 
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. 
Sponge out the defrost water collected in the 
bottom of the freezer compartment. After 
defrosting, dry the interior thoroughly (Item 7 & 8). 
Insert the plug into the wall socket and switch on 
the electricity supply. 
 

Warnings! 
The fans inside the freezer and fresh food 
compartments circulates cold air. Never insert any 
object through the guard. Do not allow children to 
play with the fresh food andfreezer fan. 
Never store products that contain inflammable 
propellant gas (eg dispensers, spray cans etc.) or 
explosive substances. 
Don’t cover the shelves with any protective 
materials, which may obstruct air circulation. 
Do not allow children to play with the appliance or 
tamper with the controls. 
Do not obstruct the fan guards to ensure that you 
obtain the best possible performance from your 
appliance. (Item 9 and Item 10) 
 

Warning! 
Your appliance is fitted with a circulating fan which 
is essential for the performance of the refrigerator. 
Please ensure the fans are not blocked (stopped) 
or impaired by food or packaging. Blocking 
(stopping) or impairing the fan can result in an 
increase of the internal freezer temperature 
(Thawing). 

 

Replacing the interior light bulb 
 

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

Cleaning and care 
 

  1. We recommend that you switch off the 
appliance at the socket outlet and pull out the 
mains plug before cleaning. 
  2. Never use any sharp instruments or abrasive 
substances, soap, household cleaner, detergent 
or wax polish for cleaning. 
  3. Use luke warm water to clean the cabinet of 
the appliance and wipe it dry. 
  4. Use a damp cloth wrung out in a solution of 
one teaspoon of bicarbonate of soda to one pint of 
water to clean the interior and wipe it dry. 
  5. Make sure that no water enters the 
temperature control box. 
  6. If the appliance is not going to be used for a 
long period of time, switch it off, remove all food, 
clean it and leave the door ajar. 
  7. 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. 
  8. 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. 
  9. Check door seals regularly to ensure they 
areclean and free from food particles. 
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10. 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. 
11. Removal of dairy cover and door tray : 
• To remove the dairy cover, first lift the cover up 
by about an inch and pull it off from the side where 
there is an opening on the cover. 
• To remove a door tray, remove all the contents 
and then simply push the door tray upwards from 
the base. 
12. Make sure that the special plastic container at 
the back of the appliance which collects defrost 
water is clean at all times. If you want to remove 
the tray to clean it, follow the instructions below: 
• Switch off at the socket outlet and pull out the 
mains plug 
• Gently uncrimp the stud on the compressor, 
using a pair of pliers, so that  the tray can be 
removed 
• Lift it up. 
• Clean and wipe it dry 
• Reassemble, reversing the sequence and 
operations 
13. 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 14). 

 

Do’s and don’ts 
 

Do-  Clean your appliance regularly. 
Do-  Keep raw meat and poultry below cooked 

food and dairy products. 
Do-  Take off any unusable leaves on vegetables 

and wipe off any soil. 
Do-  Leave lettuce, cabbage, parsley and 

cauliflower on the stem. 
Do-  Wrap cheese firstly in greaseproof paper and 

then in a polythene bag, excluding as much 
air as possible. For best results, take out of 
the fridge compartment an hour before 
eating. 

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

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

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

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

water before serving. 
Do-  Check contents of the freezer every so often. 
Do-  Keep food for as short a time as possible 

and adhere to "Best Before" and "Use by" 
etc. 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 all food in aluminium foil or freezer 
quality polythene bags and make sure any 
air is excluded. 

Do-  Wrap frozen food immediately after 
purchasing and put it in to the freezer as 
soon as possible. 
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Don’t- Store bananas in your fridge 
compartment. 

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

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

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

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

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

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

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- Exceed the maximum freezing loads 
when freezing fresh food. 

Don’t- Give children 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. 
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Energy Consumption 
 

Maximum frozen food storage volume is achieved 
without using the middle and upper drawer  
provided in the freezer compartment. Energy 
consumption of your appliance is declared while 
the freezer compartment is fully loaded without 
using the middle and upper 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 the thawing of the packets 
taken out from the freezer compartment be done 
in the refrigerator compartment. For this purpose, 
the packet which is going to be thawed will be 
placed in a vessel so that the water resulting from 
the thawing does not leak in the refrigerator 
compartment. We recommend you to start the 
thawing at least 24 hours before the use of the 
frozen food. 
4. We recommend reducing the number of door 
openings to the minimum.  
5. Do not keep the door of the appliance open 
more than necessary and make sure that after 
each opening the door is well closed. 
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Troubleshooting 
 

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

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

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

• That the temperature control has been set 
correctly. 

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

If the appliance is still not operating at all after 
above checks, contact the dealer from whom you 
purchased the unit. 
Please ensure that above checks have been 
done, as a charge will be made if no fault is found. 
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Information 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. Noise similar to wind blowing. 
- It is generated by the fan (fans) with which your 
appliance is endowed. These fans help to the 
efficient cooling of the appliance. This noise is 
normal, not a defect. 
4. 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 
- The bottles and the vessels placed in the 
refrigerator touching each other. In such cases 
move the bottles and the vessels so that there is a 
small distance between them. 

 
 
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. 

 



 
 
 
 
 
Enhorabuena por haber elegido un electrodoméstico de 
alta calidad de BEKO, diseñado para prestar servicio 
durante muchos años.  
 
 

La seguridad es lo primero 
 
No conectar el frigorífico a la toma de corriente hasta 
que no se hayan retirado todos los protectores de 
embalaje y transporte. 
• Si se transportó horizontalmente, dejar el frigorífico en 
posición normal al menos 4 horas antes de conectarlo, 
para que el aceite del compresor se asiente. 
• Al deshacerse de un frigorífico antiguo con cerradura 
o pestillo en la puerta, comprobar que queda en una 
posición segura que impida que los niños puedan 
quedar atrapados. 
• Este frigorífico sólo se debe utilizar para las funciones 
para las que se ha diseñado. 
• No arrojar el frigorífico al fuego. Su aislamiento 
contiene sustancias inflamables sin CFC. Es 
recomendable ponerse en contacto con las autoridades 
locales para obtener información sobre residuos y 
centros de reciclaje. 
• No se recomienda utilizar este frigorífico en lugares 
fríos sin calefacción.  (Por ejemplo, garajes, 
invernaderos, cobertizos, cabañas, etc.) 
Para conseguir un funcionamiento sin averías y el 
mejor rendimiento posible del frigorífico, es muy 
importante leer cuidadosamente estas instrucciones. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede invalidar 
el derecho a obtener asistencia gratuita durante el 
periodo de garantía.  
Conservar estas instrucciones en lugar seguro y donde 
puedan consultarse fácilmente. 
Se proporcionarán piezas de recambio originales 
durante 10 años, después de la fecha de compra del 
producto. 
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  Este aparato no ha sido diseñado para ser usado por personas con discapacidades 
físicas, sensoriales o mentales; tampoco para personas sin experiencia o conocimiento 
del aparato, a no ser que estén supervisadas o instruidas por alguien responsable de su 
seguridad.  
  Los niños deben de estar controlados para que no jueguen con el aparato. 
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Requisitos eléctricos 
 

Antes de conectar el enchufe a la toma de 
corriente, se debe comprobar que el voltaje y la 
frecuencia mostradas en la placa de 
características del interior del frigorífico se 
corresponden con los de la alimentación eléctrica. 
Se recomienda conectar este frigorífico a la red de 
suministro eléctrico mediante una toma de 
corriente adecuada, con fusible e interruptor y en 
una posición de fácil acceso. 
 

Advertencia. Este frigorífico debe disponer de 
toma de tierra. 
Las reparaciones del equipo eléctrico sólo deben 
ser realizadas por técnicos cualificados. Las 
reparaciones incorrectas realizadas por personal 
no cualificado comportan riesgos que pueden 
acarrear graves consecuencias al usuario del 
frigorífico. 
 

¡ATENCIÓN! 
Este electrodoméstico funciona con R600a, un 
gas respetuoso con el medio ambiente pero 
inflamable. Durante el transporte y la fijación del 
electrodoméstico, es necesario tener cuidado para 
no dañar el sistema de refrigeración. Si el sistema 
de refrigeración sufre algún daño y se produce 
una fuga de gases del sistema, mantenga el 
producto alejado de fuentes de ignición y ventile el 
recinto durante el tiempo adecuado. 
 

ADVERTENCIA: Utilizar sólo los dispositivos 
mecánicos o los medios recomendados por el 
fabricante para acelerar el proceso de 
desescarchado. 
 

ADVERTENCIA: Evitar daños en el circuito de 
refrigeración. 
 

ADVERTENCIA: No utilizar aparatos eléctricos 
dentro de los compartimentos para alimentos del 
frigorífico, a menos que sean del tipo 
recomendado por el fabricante. 
 

ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación 
estuviera dañado, el fabricante, el servicio de 
atención al cliente o una persona cualificada 
deberán sustituirlo para evitar peligros. 
 

Instrucciones de transporte 
 

1. El frigorífico sólo se debe transportar en 
posición vertical. El embalaje debe quedar intacto 
tras el transporte. 
2. Si el frigorífico ha estado colocado 
horizontalmente durante el transporte, no ponerlo 
en funcionamiento hasta después de pasadas al 
menos 4 horas, para permitir que el sistema se 
asiente. 
 

3. El incumplimiento de estas instrucciones puede 
provocar daños en el frigorífico y el 
fabricante no se considerará responsable de los 
mismos. 
4. El frigorífico debe estar protegido de la lluvia, la 
humedad y demás agentes atmosféricos. 
 

¡Importante! 
• Se debe poner especial cuidado al limpiar o 
desplazar el frigorífico, para no tocar el extremo 
inferior de las láminas metálicas del condensador, 
que se encuentran en la parte trasera del aparato, 
ya que pueden provocar heridas en dedos y 
manos. 
• No ponerse de pie ni sentarse en la parte 
superior del frigorífico, ya que no está diseñado 
para tal fin. Podría sufrir lesiones o causar daños 
al electrodoméstico. 
• Comprobar que el frigorífico no queda apoyado 
sobre el cable principal durante ni después del 
desplazamiento, ya que puede dañar el cable. 
• No permitir a los niños jugar con el frigorífico ni 
jugar con sus mandos. 
 

Instrucciones de instalación 
 

1. No tenga el aparato en estancias donde la 
temperatura pueda descender por debajo de los -
15 °C (5 ºF) por la noche y/o especialmente en 
invierno. 
2. No colocar el frigorífico cerca de cocinas o 
radiadores ni bajo la luz solar directa, ya que el 
hacerlo puede provocar una mayor carga para las 
funciones del frigorífico. Si se instala cerca de una 
fuente de calor o de un congelador, mantener las 
distancias laterales mínimas siguientes: 
Con respecto a cocinas, 30 mm. 
Con respecto a radiadores, 300 mm. 
Con respecto a congeladores, 25 mm. 
3. Comprobar que hay espacio suficiente en torno 
al frigorífico para garantizar la circulación de aire 
(figura 2). 
• Poner la tapa de ventilación posterior en la parte 
trasera del frigorífico para comprobar la distancia 
entre el frigorífico y la pared (figura  3). 
4. El frigorífico sólo se debe colocar sobre 
superficies lisas. Los dos pies delanteros se 
pueden ajustar si es necesario. Para garantizar la 
verticalidad del frigorífico, ajustar los dos pies 
delanteros girándolos a derecha o izquierda hasta 
que el contacto con el suelo sea firme y seguro. El 
ajuste correcto de los pies evita vibraciones o 
ruidos excesivos (figura 4). 
5. Consultar la sección "Conservación y limpieza" 
para preparar el frigorífico para su utilización. 

 



Detalles del electrodoméstico 
(Figura 1) 
 

  1 - Mando de ajuste y luz interior 
  2 - Ventilador de alimentos frescos 
  3 - Estantes interiores ajustables 
  4 - Tapa del cajón de frutas y verduras 
  5 - Compartimento para hielo/Cajones de frutas y  

verduras 
  6 - Soporte de bandeja de hielo y bandeja de hielo 
  7 - Compartimiento de congelación rápida  
  8 - Compartimento de conservación de alimentos 

congelados 
  9 - Pie ajustable 
10 - Compartimento de lácteos 
11 - Estante para botes 
12 - Estante para botellas 
13 - Ventilador del congelador 
  

Los ventiladores tienen el propósito de hacer 
circular el aire en su correspondiente 
compartimento. Se conecta a la vez que el motor 
compresor. Cuando el motor compresor esté 
apagado, los ventiladores también lo estarán.  
 

Disposición recomendada de los 
alimentos en el frigorífico 
 

Normas para conseguir el almacenamiento e 
higiene óptimos: 
 1. El compartimento frigorífico está destinado al 
almacenamiento de alimentos frescos y bebidas 
por un periodo de tiempo breve. 
 2. El compartimento congelador está clasificado 

como   y es apto para congelar y 
almacenar alimentos precongelados.  
Se deben seguir siempre las recomendaciones 

para el almacenamiento  que figuran en 
el envase de los alimentos. 
 3. Los productos lácteos deben almacenarse en 
el compartimento especial del revestimiento 
interior de la puerta. 
 4. Los platos preparados deben almacenarse en 
recipientes herméticos. 
 5. Los productos frescos envueltos pueden 
conservarse en el estante.  
6. Las botellas se pueden conservar en la sección 
de la puerta. 
 7. Para almacenar carne cruda, envuélvala en 
bolsas de polietileno y colóquela en el estante 
inferior. No permita que la carne cruda entre en 
contacto con los alimentos cocinados, para evitar 
contaminaciones. Por seguridad, no almacene carne 
cruda durante periodos superiores a dos o tres días. 
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  8. No cubra los estantes extraíbles con papel u 
otros materiales con el fin de permitir la libre 
circulación del aire y obtener así el máximo 
rendimiento. 
  9. No conserve aceite vegetal en los estantes de 
la puerta. Conserve los alimentos empaquetados, 
envueltos o cubiertos. Deje que los alimentos y 
las bebidas calientes se enfríen antes de  
introducirlos en el frigorífico. Los restos de 
alimentos enlatados no se deben almacenar 
dentro de sus latas. 
10. No congele bebidas gaseosas. No consuma 
demasiado fríos productos tales como los helados 
de agua con sabores. 
11. Algunas frutas y verduras se deterioran si se 
almacenan a temperaturas cercanas a 0 °C. Por 
lo tanto, las piñas, los melones, los pepinos, los 
tomates y productos similares deben envolverse 
en bolsas de polietileno. 
12. Las bebidas alcohólicas de alta graduación se 
deben almacenar en posición vertical en 
recipientes bien cerrados. No almacene nunca 
productos que contengan gases inflamables (por 
ejemplo, botes de nata a presión, aerosoles, etc.) 
ni sustancias explosivas. Existe peligro de 
explosión. 
13. Para extraer las cestas del compartimento 
congelador, proceda como en el figura 11. 
14. Para transformar el compartimento de 
enfriamiento (usado para los productos fácilmente 
perecederos  - figura 1-punto 5) en un cajón de 
frutas y verduras es necesario montar en la parte 
trasera del estante de cristal inferior el ornamento 
(figura 12) proporcionado como accesorio según 
la imagen figura 13 (punto a-c). 
Si no va a montar el ornamento, el compartimento 
(figura 1 punto 5) tendrá funcionalidad biofresh. 
 

Control y ajuste de la temperatura 
 

El mando de ajuste (Figura 5), ubicado en el 
techo del compartimento frigorífico, permite 
controlar las temperaturas de funcionamiento. La 
temperatura se puede ajustar entre los valores mín., 
1 a 6 y máx., siendo esta última la posición de 
mayor frío. 
Al encender el aparato por primera vez, es preciso 
ajustar el mando de ajuste de manera que, 
transcurridas 24 horas, la temperatura media del 
frigorífico no supere los +5 °C (+41°F ). 
Recomendamos colocar el mando de ajuste en 
una posición intermedia entre el mínimo y el 
máximo e ir supervisando el frigorífico para 
obtener la temperatura deseada; las posiciones 
cercanas al máximo resultarán en temperaturas  
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más bajas y viceversa. Algunas zonas del 
frigorífico estarán más calientes (como el cajón de 
frutas y verduras y la parte superior del 
compartimento refrigerador) o más frías, lo cual es 
perfectamente normal. 
La temperatura normal de almacenamiento del 
congelador debe ser de –18 ºC (0 ºF). Es posible 
alcanzar temperaturas más bajas desplazando el 
mando del termostato hacia la posición máx. 
Se recomienda comprobar la temperatura con un 
termómetro de precisión para asegurarse de que 
los compartimentos de almacenamiento se 
mantienen a la temperatura deseada. 
Es necesario tomar la lectura inmediatamente, 
puesto que la temperatura del termómetro subirá 
muy rápidamente tras sacarlo del congelador. 
Recuerde que cada vez que se abre la puerta, el 
aire frío se escapa y la temperatura interna sube. 
Por consiguiente, no deje nunca la puerta abierta 
y asegúrese de que se cierra inmediatamente 
después de introducir o retirar alimentos. 
 

Antes del uso 
 

Comprobación final 
Antes de empezar a utilizar el frigorífico, 
compruebe que: 
1. Los pies se han ajustado hasta conseguir una 
nivelación perfecta. 
2. El interior está seco y el aire circula libremente 
por la parte trasera. 
3. El interior está limpio conforme a las 
recomendaciones de la sección “Conservación y 
limpieza”. 
4. Se ha introducido el enchufe en la toma de 
corriente y se ha activado la electricidad. Cuando 
se abre la puerta, la luz interior se enciende. 
 

Y tenga en cuenta que: 
5. Se oye un ruido cada vez que el compresor se 
pone en funcionamiento. Los líquidos y gases del 
sistema de refrigeración también pueden hacer 
ruidos, esté o no el compresor en funcionamiento. 
Esto es perfectamente normal. 
6. También es normal una ligera ondulación en la 
parte superior del armario debido al proceso de 
fabricación utilizado. No es un defecto. 
7. Se recomienda colocar el mando de ajuste en 
la posición intermedia y supervisar la temperatura 
para asegurarse de que el frigorífico mantenga las 
temperaturas de conservación deseadas 
(consultar la sección "Control y ajuste de la 
temperatura"). 

 

8. No cargue el electrodoméstico inmediatamente 
después de encenderlo. Espere hasta que 
alcance la temperatura de conservación correcta. 
Se recomienda comprobar la temperatura con un 
termómetro de precisión (consultar la sección 
Control y ajuste de la temperatura). 
 

Almacenamiento de alimentos 
congelados 
 

El congelador es adecuado para almacenar 
alimentos precongelados durante periodos 
prolongados, así como para congelar y almacenar 
carne fresca. 
Si se produce un corte de corriente, no abra la 
puerta. Los alimentos congelados no se verán 
afectados si el corte de corriente dura menos de 
17 horas. Si dura más tiempo, se debe comprobar 
los alimentos para consumirlos inmediatamente o 
cocinarlos y congelarlos de nuevo. 
 

Congelación de alimentos frescos 
 

Para obtener los mejores resultados, se deben 
tener en cuenta las siguientes instrucciones. 
No congele grandes cantidades de una vez. La 
calidad de los alimentos se conserva mejor si la 
congelación alcanza su interior lo antes posible. 
No supere la cantidad de alimentos que el aparato 
es capaz de congelar en 24 h. 
Si se introducen alimentos calientes en el 
compartimento congelador, se obliga a la máquina 
de refrigeración a funcionar de forma continua 
hasta congelarlos totalmente. Esto puede 
provocar temporalmente un enfriamiento excesivo 
del compartimento de refrigeración. 
Cuando vaya a congelar alimentos frescos, ponga 
el mando de ajuste en la posición de máximo frío 
24 horas antes de depositar los alimentos para 
obtener la máxima capacidad de congelación. 
Una vez los alimentos estén congelados, puede 
volver a colocar el mando en su posición inicial. 
Las cantidades pequeñas de hasta 1/2 kg se 
pueden congelar sin necesidad de ajustar el 
mando de control de temperatura. 
Ponga especial cuidado en no mezclar alimentos 
ya congelados con alimentos frescos. 
 

Cubitos de hielo 
 

Rellene la cubitera hasta 3/4 de su capacidad y 
colóquela en el congelador. Desprenda las 
bandejas congeladas con una cuchara o 
instrumento similar. No utilice nunca objetos con 
punta ni bordes afilados, como cuchillos o 
tenedores. 
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Deshielo 
 

A) Compartimento frigorífico 
El compartimento del frigorífico se deshiela de 
manera automática. El agua del deshielo circula 
hasta el conducto de desagüe a través del 
recipiente de recogida situado en la parte trasera 
del frigorífico. 
Compruebe que el extremo del tubo esté siempre 
colocado en la bandeja de recogida del compresor 
para evitar el derramamiento de agua sobre los 
componentes eléctricos o el suelo (Figura 6). 
 

B) Compartimento congelador 
El deshielo de tipo NO FROST (antiescarcha) es 
completamente automático. No requiere 
intervención alguna por su parte. El agua se 
recoge en la bandeja del compresor y 
posteriormente se evapora por acción del calor 
que éste desprende. 
No utilice nunca objetos con punta o bordes 
afilados, como cuchillos o tenedores, para 
retirar el hielo. 
No utilice nunca secadores de pelo, calentadores 
eléctricos u otros aparatos eléctricos similares 
para forzar el deshielo. 
Recoja con una esponja el agua de deshielo 
depositada en la parte inferior del compartimento 
del congelador. Una vez finalizado el deshielo, 
seque completamente el interior (Figuras 7 y 8). 
Inserte el enchufe en la toma de corriente y 
encender el interruptor. 
 

Avisos 
Los ventiladores de los compartimentos 
congelador y frigorífico hacen circular aire frío. No 
introduzca nunca objetos a través del protector. 
No permita que los niños jueguen con los 
ventiladores de los compartimentos congelador y 
frigorífico. 
No deposite nunca productos que contengan 
gases inflamables (por ejemplo, dosificadores, 
aerosoles, etc.) ni sustancias explosivas. 
No cubra los estantes con ningún material 
protector que pueda obstruir la circulación del 
aire. 
No permita a los niños jugar con el 
electrodoméstico ni manipular sus mandos. 
No permita que se obstruyan los protectores de 
los ventiladores con el fin de obtener el mayor 
rendimiento posible del electrodoméstico. 
(Figuras 9 y 10) 

 

Advertencia 
Su electrodoméstico dispone de un ventilador de 
circulación que es fundamental para el 
rendimiento del frigorífico. Asegúrese de que los 
ventiladores no se encuentran bloqueados 
(detenidos) o bloqueados por alimentos o 
paquetes. El entorpecimiento o bloqueo 
(detención) del ventilador puede derivar en un 
incremento de la temperatura interna del 
congelador (deshielo). 
 

Sustitución de la bombilla interior 
 

Para cambiar la bombilla utilizada para iluminar el 
frigorífico, póngase en contacto con el servicio 
técnico autorizado. 
Las bombillas de este electrodoméstico no sirven 
para la iluminación en el hogar. Su propósito es el 
de ayudar al usuario a colocar los alimentos en el 
frigorífico o congelador de forma cómoda y 
segura. 
Las lámparas utilizadas en este electrodoméstico 
deben soportan unas condiciones físicas 
extremas como temperaturas inferiores a -20º C. 

 
Conservación y limpieza 
 

  1. Se recomienda desenchufar el frigorífico 
retirando el enchufe de la toma de corriente antes 
de realizar la limpieza. 
  2. No utilizar nunca en la limpieza instrumentos 
afilados o sustancias abrasivas, jabones, 
limpiadores domésticos, detergentes ni ceras 
abrillantadoras. 
  3. Utilizar agua tibia para limpiar el armario del 
frigorífico y secarlo con un paño. 
  4. Utilizar un paño humedecido con la solución 
de una cucharilla de café de bicarbonato sódico 
en un vaso grande de agua, para limpiar el 
interior. Secarlo con un trapo. 
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  5. Asegurarse de que no entra agua en la caja 
de control de la temperatura. 
  6. Si no se va a utilizar el frigorífico durante un 
largo periodo, desenchufarlo, retirar toda la 
comida, limpiarlo y dejar la puerta entreabierta. 
  7. Se recomienda pulir las piezas de metal del 
producto (por ejemplo, la puerta exterior, los 
laterales del armario) con una cera de silicona 
(cera para coches) para proteger los acabados de 
alta calidad. 
  8. El polvo acumulado en el condensador, 
situado en la parte trasera del frigorífico, debe 
retirarse una vez al año con un aspirador. 
  9. Comprobar regularmente los cierres 
herméticos de la puerta para asegurarse de que 
estén limpios y sin restos de alimentos. 
10. Nunca: 
• Limpiar el frigorífico con material inadecuado; 
por ejemplo, productos derivados del petróleo. 
• Exponerlo a altas temperaturas. 
• Restregarlo, frotarlo, etc., con materiales 
abrasivos. 
11. Retirada la bandeja de la puerta: 
• Para retirar la bandeja de la puerta, retirar todo 
su contenido y, a continuación, empujar 
simplemente la bandeja hacia arriba desde su 
base. 
12. Comprobar que el recipiente especial de 
plástico de la parte posterior del frigorífico, que 
recoge el agua del desescarchado, esté limpio en 
todo momento. Si se desea retirar la bandeja para 
limpiarla, seguir las instrucciones siguientes: 
• Desenchufar el frigorífico retirando el enchufe de 
la toma de corriente. 
• Con unos alicates, ondular ligeramente el aro del 
compresor para poder retirar la bandeja. 
• Levantarlo. 
• Limpiarlo y secarlo. 
• Volver a colocarlo, invirtiendo la secuencia de 
operaciones. 
13. Si existe una capa excesiva de hielo, 
eliminarla regularmente con el rascador de 
plástico incluido. Las grandes acumulaciones de 
hielo afectan al funcionamiento del congelador. 
14. Para retirar un cajón, tirar de él tanto como 
sea posible, inclinarlo hacia arriba y, a 
continuación, extraerlo completamente. 
 

Reposicionamiento de la puerta 
 

Continúe en orden de número (figura 14). 

 

Prácticas correctas e incorrectas 
 

Correcto- Limpie el aparato con regularidad. 
Correcto- Conservar la carne cruda y de ave bajo 

los productos cocinados y los productos 
lácteos. 

Correcto- Retirar las hojas inservibles de las 
verduras y limpiar toda suciedad. 

Correcto- Dejar la lechuga, el repollo, el perejil y 
la coliflor con el tallo. 

Correcto- Envolver el queso primero en papel 
resistente a la grasa y, a continuación, en 
una bolsa de polietileno, sacando todo el 
aire posible. Para obtener los mejores 
resultados, sacar los alimentos del 
compartimento del frigorífico una hora antes 
de comerlos. 

Correcto- Envolver la carne cruda y de ave en 
polietileno o papel de aluminio sin apretar. 
Esto evita que se sequen. 

Correcto- Envolver el pescado y los despojos en 
bolsas de polietileno. 

Correcto- Envolver en bolsas de polietileno o en 
papel de aluminio los alimentos que 
desprendan olores fuertes o que se puedan 
secar, o bien introducirlos en recipientes 
herméticos. 

Correcto- Envolver bien el pan para mantenerlo 
fresco. 

Correcto- Enfriar los vinos blancos, las cervezas 
y el agua mineral antes de servirlas. 

Correcto- Comprobar el contenido del congelador 
de vez en cuando. 

Correcto- Conservar los alimentos el menor 
tiempo posible y cumpla sus fechas de 
caducidad. 

Correcto- Almacenar los alimentos 
precongelados conforme a las instrucciones 
proporcionadas en los envases. 

Correcto- Elegir siempre alimentos frescos de 
alta calidad y comprobar que estén 
totalmente limpios antes de congelarlos. 

Correcto- Preparar los alimentos frescos para su 
congelación en pequeñas raciones para 
garantizar su rápida congelación. 

Correcto- Envolver todos los alimentos en papel de 
aluminio o bolsas de polietileno para congelador, 
haciendo salir todo el aire. 

Correcto- Envolver los alimentos congelados 
inmediatamente después de adquirirlos e 
introducirlos en el congelador lo antes 
posible. 
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Incorrecto- Almacenar los plátanos en el 
compartimento del frigorífico. 

Incorrecto- Almacenar melones en el frigorífico. 
Se deben enfriar por cortos periodos y 
envolver para evitar que den olor a otros 
alimentos. 

Incorrecto- Cubrir los estantes con cualquier 
material protector que pueda obstruir la 
circulación de aire. 

Incorrecto- Almacenar sustancias venenosas o 
peligrosas en el frigorífico. Ha sido 
diseñado sólo para el almacenamiento 
de alimentos comestibles. 

Incorrecto- Consumir alimentos almacenados 
durante periodos excesivamente largos. 

Incorrecto- Almacenar alimentos frescos y 
cocinados en un mismo recipiente. 
Deben envolverse y almacenarse de 
forma separada. 

Incorrecto- Permitir que alimentos 
descongelados o los jugos de los 
alimentos goteen sobre otros alimentos. 

Incorrecto- Dejar la puerta abierta durante largos 
periodos, lo que encarece el coste de 
funcionamiento del frigorífico y provoca 
excesiva formación de hielo. 

Incorrecto- Utilizar objetos con punta o bordes 
afilados, como cuchillos o tenedores, 
para retirar el hielo. 

Incorrecto- Introducir alimentos calientes en el 
frigorífico. Dejar primero que se enfríen. 

Incorrecto- Colocar en el congelador botellas o 
botes herméticos completamente 
rellenos de líquidos gaseosos, ya que 
pueden reventar. 

Incorrecto- Superar la carga máxima de 
congelación al congelar alimentos 
frescos. 

Incorrecto- Entregar a los niños helados o 
cubitos de hielo directamente del 
congelador. La baja temperatura puede 
provocar quemaduras en los labios. 

Incorrecto- Congelar bebidas gaseosas. 
Incorrecto- Intentar congelar de nuevo alimentos 

que se han descongelado. Deben 
consumirse antes de 24 horas o 
cocinarse y volverse a congelar. 

Incorrecto- Retirar alimentos del congelador con 
las manos húmedas. 

 

Consumo energético 
 

El volumen máximo de almacenamiento de 
alimentos congelados se obtiene al retirar los 
cajones superior y central del compartimento 
congelador. El consumo energético declarado 
para el frigorífico corresponde al funcionamiento 
con el compartimento congelador lleno y sin 
utilizar los cajones central y superior. 
 

Consejos prácticos para la reducción del 
consumo de electricidad 
 

1. Asegúrese de que el aparato esté ubicado en 
zonas bien ventiladas, lejos de cualquier fuente de 
calor (cocina, radiador, etc.). Al mismo tiempo, el 
aparato debe ubicarse de tal modo que se evite la 
incidencia sobre él de la luz solar directa.  
2. Deposite en el frigorífico lo antes posible los 
alimentos refrigerados o congelados que 
adquiera, especialmente en verano. Se 
recomienda utilizar bolsas térmicas para 
transportar los alimentos hasta su hogar. 
3. Se recomienda descongelar los paquetes de 
alimentos que saque del compartimento 
congelador en el compartimento frigorífico. Para 
ello, deposite el paquete que vaya a descongelar 
en un recipiente que evite que el agua procedente 
de la descongelación se derrame en el interior del 
compartimento frigorífico. Se recomienda iniciar el 
proceso de descongelación al menos 24 horas 
antes de utilizar los alimentos congelados. 
4. Recomendamos abrir la puerta el menor 
número de veces posible.  
5. No deje abierta la puerta del frigorífico más 
tiempo del necesario, y asegúrese de cerrar bien 
la puerta cada vez que la abra. 
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Resolución de problemas 
 

Si el frigorífico no funciona al conectarlo, 
comprobar: 
• Si se ha introducido correctamente el 

enchufe en la toma de corriente y si la 
alimentación eléctrica está activada. (Para 
comprobar la alimentación eléctrica de la 
toma de corriente, enchufe otro 
electrodoméstico.) 

• Si el fusible está fundido, si el automático ha 
saltado o si el interruptor principal está 
apagado. 

• Si el control de temperatura está ajustado 
correctamente. 

• Si el nuevo enchufe está correctamente 
cableado, en caso de que se haya 
cambiado el enchufe. 

Si el frigorífico sigue sin funcionar después de 
las comprobaciones anteriores, ponerse en 
contacto con el proveedor que lo suministró. 
Asegurarse de que se realicen las 
comprobaciones anteriores, ya que en caso 
de que realmente no haya ninguna avería, el 
proveedor puede exigirle sus gastos. 
 

 

Información referente al ruido y las 
vibraciones que pueden producirse 
durante el funcionamiento del aparato 
 

1. Este ruido puede ir en aumento durante el 
funcionamiento.  
- El compresor del aparato se enciende 
periódicamente para mantener las temperaturas 
en los valores fijados.  El ruido que produce el 
compresor es más fuerte al inicio, mientras que 
cuando el compresos se detiene puede oírse un 
clic.  
- Las características de rendimiento y 
funcionamiento del aparato pueden cambiar en 
función de las variaciones de la temperatura 
ambiente. Tales cambios deben considerarse 
normales. 
2. Ruidos parecidos al flujo o la pulverización de 
líquidos 
- Estos ruidos están causados por el flujo del 
refrigerante en el circuito del aparato y deben 
atribuirse a los principios de funcionamiento del 
mismo. 
3. Ruido similar al soplido del viento. 
- Este ruido lo provoca el ventilador (o 
ventiladores) del frigorífico. Estos ventiladores 
ayudan a refrigerar de forma eficiente el frigorífico. 
Este ruido es normal, no se trata de ningún 
defecto. 
4. Otras vibraciones o ruidos. 
- El nivel de ruido y vibraciones puede estar 
causado por el tipo y las características del piso 
sobre el que descansa el aparato. Asegúrese de 
que el piso no presente desniveles importantes y 
de que pueda soportar el peso del aparato (si se 
trata de un piso flexible). 
- Los objetos depositados sobre el frigorífico son 
otra fuente de ruido y vibraciones. Tales objetos 
deberán retirarse del aparato 
- Ruidos provocados por botellas y recipientes 
depositados sobre el frigorífico en contacto entre 
ellos. En tales casos, separe las botellas y 
recipientes de modo que haya un pequeño 
espacio entre ellos. 

Este producto incorpora el símbolo de recogida selectiva de residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos. 
Ello significa que este producto debe ser manipulado teniendo en cuenta la Directiva 
Europea 2002/96/EC, en orden de ser reciclado o recuperado para minimizar su 
impacto en el medio ambiente. Para mas información rogamos contacte con las 
autoridades locales o regionales más próximas a su domicilio. 
Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de recogida selectiva son 
potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la 
presencia de ciertas sustancias. 

 



 
 
 
 
 
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 que l’huile du compresseur se stabilise s’il 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 le meilleur résultat possible 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR Notice d’utilisation 
 

17 

    
    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 R600a, 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 stockage de denrées de 
l’appareil, sauf s’ils sont 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 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 un local dont 
la température peut baisser au-dessous de -15 °C 
(5 degrés F) la nuit et/ou particulièrement en hiver. 
2. Ne placez pas l’appareil à proximité de 
cuisinières, radiateurs ou à la lumière directe du 
soleil, car cela entraînerait un effort 
supplémentaire des 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 Cuisiniènes 30 mm 
des Radiateurs 300 mm 
des Congélateurs 25 mm 
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). 
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. 
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Apprendre à connaître votre appareil 
(Figure 1) 
 

  1 - Manette de réglage et éclairage intérieur  
  2 - Congélation des produits frais 
  3 - Clayettes réglables  
  4 - Couvercle du bac à légumes 
  5 - Compartiment Produits frais/ Bacs à  légumes 
  6 - Bac à glaçons & support 
  7 - Compartiment de congélation rapide 
  8 - Compartiment de conservation des   

denrées surgelées 
  9 - Pied réglable 
10 - Compartiment produits laitiers 
11 - Clayette à bocaux 
12 - Clayette range-bouteilles 
13 - Ventilateur du congélateur 

  
Le ventilateur a pour but de fournir la circulation 
d'air au compartiment. Il est connecté en parallèle 
au moto-compresseur. Lorsque le moto-
compresseur est désactivé, le ventilateur l'est 
également.  
 

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 de 
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 produits laitiers doivent être conservés 
dans le compartiment spécial fourni dans le casier 
de la porte. 
4. Les aliments cuisinés doivent être conservés 
dans des récipients hermétiques. 
5. Les produits frais emballés peuvent être placés 
sur la clayette.  
6. Les bouteilles peuvent être placées dans la porte. 
7. 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. 
 

  8. Pour une efficacité optimale, ne couvrez pas 
les clayettes amovibles de papier ou autres 
matériaux afin que l'air puisse circuler librement. 
  9. 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. 
10. 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. 
11. 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. 
12. 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. 
13. Pour sortir les balconnets du compartiment 
congélateur, veuillez suivre la procédure indiquée 
à la figure 11. 
14. Pour transformer le compartiment fraîcheur 
(utilisé pour les produits facilement périssables  - 
figure 1-point 5)  en bac à légumes, il faut 
assembler dans la partie inférieure arrière de 
l'étagère en verre l'ornement (figure 12) fourni 
comme accessoire, tel qu'indiqué par la figure 13 
(point a-c). Si cet ornement n'est pas assemblé, 
le compartiment fraîcheur (figure 1-point 5) aura 
une fonctionnalité biofraîcheur. 
 

Commande de température et réglage 
 

Les températures de fonctionnement s’ajustent à 
l’aide de la manette de réglage (Figure 5) située 
sur le plafond du compartiment réfrigérateur. Les 
réglages vont de min 1 à  6 max, max étant la 
position la plus froide. 
Lorsque l’appareil est mis en marche pour la 
première fois, la manette de réglage doit être 
ajusté pour que, sous 24 heures, la température 
moyenne du réfrigérateur ne dépasse pas +5 
degrés Celsius (+41 degrés Fahrenheit). Nous 
vous conseillons de régler la manette sur une 
position médiane, entre le réglage min et max, et 
de contrôler que la température souhaitée soit 
atteinte, en d'autres termes quand vous vous 
approchez de max, vous obtiendrez une 
température plus froide et vice versa.  
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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. 
La température normale de stockage de votre 
appareil doit être de -18°C (0°F). Vous pouvez 
obtenir des températures plus basses en ajustant la 
manette de réglage en direction de la Position max. 
Nous vous conseillons de vérifier la température 
avec un thermomètre précis pour vous assurer 
que les compartiments de conservation sont 
maintenus à la température souhaitée. 
Pensez à lire la température sur le thermomètre 
immédiatement comme elle montera très 
rapidement après l’avoir sorti du congélateur. 
Veuillez vous rappeler que l’air froid s’échappe et 
la température interne monte à chaque ouverture 
de la porte. Ne laissez donc jamais la porte 
ouverte et assurez-vous de la fermer  
immédiatement après avoir introduit ou sorti des 
denrées. 
 

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 comme l’indique 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. 

Et 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 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 Réglage). 
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 Réglage). 
 

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 cas de panne de courant, n’ouvrez pas la 
porte. Les denrées surgelées ne devraient pas 
s’abîmer si la coupure dure moins de 17 heures. 
Si la coupure est plus longue, inspectez les 
denrées et mangez-les immédiatement ou bien 
faites-les cuire puis congelez-les à nouveau. 
 

Congélation des 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. 
Cela peut occasionner un refroidissement excessif 
temporaire du compartiment réfrigérateur. 
Pour assurer la meilleure capacité de congélation 
des aliments frais, il importe de définir la manette 
de réglage à la position maximale 24 heures avant 
de placer ces aliments. Après la congélation, 
ramenez la manette de réglage à la position 
initiale.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. 
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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  
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). 
 

B) Compartiment congélateur 
Le dégivrage de type FROID VENTILE est 
entièrement automatique. Aucune intervention de 
votre part n'est requise. L'eau est récoltée dans le 
bac du compresseur. De par la chaleur du 
compresseur, l'eau s'évapore. 
N’utilisez pas d’objets pointus ou tranchants 
tels que couteaux ou fourchettes pour enlever 
le givre. 
N’utilisez jamais de sèche-cheveux, radiateurs 
électriques ou autres appareils électriques 
similaires pour dégivrer. 
Epongez l’eau de dégivrage située au fond du 
compartiment congélateur. Une fois le dégivrage 
terminé, séchez soigneusement l’intérieur (Figure 
7 & 8).. Branchez l’appareil à la prise murale et 
rétablissez l’alimentation électrique. 
 

Avertissements ! 
Les ventilateurs des compartiments congélateur et 
produits frais font circuler de l’air froid. N’insérez 
jamais d’objets derrière la protection. Veillez à ce 
que les enfants ne jouent pas avec les ventilateur 
du congélateur et du compartiment de produits 
frais. 
Ne conservez jamais de produits contenant du 
gaz propulseur inflammable (crème en bombe, 
bombes aérosols, etc.) ou des substances 
explosives. 
Ne recouvrez pas les clayettes de matériaux de 
protection qui pourraient obstruer la circulation 
d’air. 
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec 
l’appareil et ne touchent pas aux commandes. 
N’obstruez pas la protection du ventilateur pour 
garantir les meilleures performances de votre 
appareil. (Figure 9 et 10) 

 

 

Avertissement ! 
Votre appareil est équipé d’un ventilateur de 
circulation essentiel au fonctionnement du 
réfrigérateur. Veuillez vous assurer que les 
ventilateurs ne sont pas bloqués (arrêtés) ou 
obstrués par les denrées ou par les emballages. 
Tout blocage (arrêt) ou obstruction du ventilateur 
peut donner lieu à une augmentation de la 
température interne du congélateur 
(décongélation). 
 

Remplacement de 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. 
 

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. 
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  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 le couvercle des produits  laitiers et les 
balconnets : 
• Pour retirer le couvercle des produits laitiers, 
soulevez le couvercle de 3 centimètres environ et 
tirez-le sur le côté où se trouve une ouverture sur 
le couvercle. 
• 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. Pour retirer un tiroir, faites le glisser vers 
l’avant autant que possible, penchez-le vers le 
haut puis tirez-le complètement. 
 

Repositionnement de la porte 
 

Procédez dans l'ordre numérique (Figure 14). 
 

 

Consommation énergétique 
 

Vous pouvez conserver le maximum d'aliments 
congelés sans recourir aux étagères centrale et 
supérieure du compartiment du congélateur. La 
consommation énergétique de votre appareil est 
enclenchée alors que le compartiment du 
congélateur est entièrement chargé sans utiliser 
les étagères centrale et supérieure. 
 
Conseil pratique concernant la réduction de la 
consommation électrique 
1. Veillez à ce que l'appareil se trouve dans un 
espace bien aéré, loin d'une éventuelle source de 
chaleur (cuisinière, radiateur, etc.). Parallèlement, 
le choix de l'emplacement de l'appareil doit se 
faire de façon à éviter qu'il se trouve exposé aux 
rayons directs du soleil.  
2. Veillez à ce que les denrées déjà 
réfrigérées/congelées au moment de leur achat 
soient introduites dans l'appareil le plus tôt 
possible, surtout pendant l'été. Nous vous 
conseillons d'utiliser des sacs à isolation 
thermique pour conserver vos denrées d'un 
réfrigérateur/congélateur à un autre. 
3. Nous vous recommandons également de veiller 
à ce que le dégivrage des emballages sortis du 
compartiment congélateur se fasse dans le 
compartiment réfrigérateur. Pour cela, l'emballage 
à dégivrer sera introduit dans un récipient de sorte 
que l'eau issue du dégivrage ne connaisse pas de 
fuite dans le compartiment réfrigérateur. Nous 
vous conseillons de commencer le processus de 
dégivrage 24 heures au moins avant l'utilisation 
de l'aliment congelé. 
4. Nous vous recommandons d'ouvrir la porte de 
la machine le moins de fois possible.  
5. Évitez de laisser inutilement la porte de 
l'appareil ouverte et veillez à ce que celle-ci soit 
bien fermée après chaque ouverture. 
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A faire / A ne pas faire 
 
A faire- Nettoyez et dégivrez votre appareil 

régulièrement. 
A faire-  Conserver la viande et volaille crue en 

dessous des aliments cuits et produits 
laitiers. 

A faire- Oter les feuilles inutilisables des légumes 
et enlever la terre. 

A faire- Laisser la salade, chou, persil et chou-
fleur sur leur tige. 

A 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. 

A faire- Emballer  viande et volaille crue dans un 
sachet plastique ou aluminium. Cela évite 
qu’elles ne se dessèchent. 

A faire- Emballer le poisson et les abats dans des 
sachets plastiques. 

A 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. 

A faire- Envelopper le pain soigneusement pour 
qu’il reste frais. 

A faire- Réfrigérer les vins blancs, bière, bière 
blonde et eau minérale avant de servir. 

A faire- Inspecter le contenu du congélateur à 
intervalles réguliers. 

A faire- Conserver les denrées pendant une 
durée aussi courte que possible et 
respecter les «dates limite de 
conservation» et «dates limite de 
consommation». 

A faire- Conserver les aliments surgelés du 
commerce selon les instructions 
indiquées sur l'emballage. 

A faire- Toujours Sélectionner des produits frais 
de bonne qualité et veiller à les nettoyer 
soigneusement avant de les congeler. 

A faire- Préparer de petites portions de produits 
frais à congeler pour permettre une 
congélation rapide. 

A 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. 

A faire- Emballer les produits surgelés juste après 
les avoir acheté et les mettre au 
congélateur dès que possible. 

 

A ne pas faire- Conserver les bananes dans le 
compartiment réfrigérateur. 

 A ne pas faire- 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. 

A ne pas faire- Couvrir les clayettes de matériaux 
de protection qui pourraient obstruer la 
circulation d’air. 

A ne pas faire- Conserver des substances 
toxiques ou dangereuses dans l’appareil. 
Ce dernier a été conçu pour la 
conservation de denrées alimentaires 
uniquement. 

A ne pas faire- Consommer des aliments qui ont 
été réfrigéré pendant une durée 
excessive. 

A ne pas faire- Conserver les aliments cuits et les 
produits frais ensemble dans le même 
récipient. Ils doivent être emballés et 
conservés séparément. 

A ne pas faire- Laisser les aliments ou jus des 
aliments en train de dégeler goutter sur 
les denrées de votre réfrigérateur. 

A ne pas faire- 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. 

A ne pas faire- Utiliser des objets tranchants tels 
que couteaux ou fourchettes pour 
enlevez la glace. 

A ne pas faire- Introduire des aliments chauds 
dans l’appareil. Le laisser refroidir au 
préalable. 

A ne pas faire- Mettre des bouteilles remplies de 
liquide ou cannettes fermées 
hermétiquement contenant des liquides 
gazeux au congélateur comme elles 
pourraient éclater. 

A ne pas faire-  Dépasser le pouvoir de 
congélation maximal lors de la 
congélation de produits frais. 

A ne pas faire- Consommer de la glace ou des 
bâtonnets glacés dès leur sortie du 
congélateur. La basse température peut 
provoquer des brûlures aux lèvres. 

A ne pas faire- Congeler des boissons gazeuses. 

A ne pas faire- Conserver un produit congelé qui 
a été dégelé ; il doit être consommé sous 
24 heures ou bien cuit puis recongelé. 

A ne pas faire- 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. 

• 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. 
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Informations concernant les bruits et 
les vibrations susceptibles de se 
produire pendant le fonctionnement de 
l'appareil 
 
1. Les bruits peuvent augmenter pendant le 
fonctionnement de l'appareil. 
- Afin de maintenir les températures au niveau de 
la valeur réglée, le compresseur de l'appareil 
démarre de manière périodique.  Les bruits émis 
par le compresseur deviennent plus importants 
lorsqu'ils commencent et un clic se fait entendre 
au moment où ils s'arrêtent.  
- Les fonctions de performance et de 
fonctionnement de l'appareil peuvent varier en 
fonction des modifications de la température et de 
l'environnement ambiant. Ces phénomènes sont 
tout à fait normaux. 
3. Bruits semblables à ceux d'un écoulement ou 
d'une vaporisation de liquide 
- Ces bruits sont provoqués par l'écoulement du 
réfrigérant à l'intérieur du circuit de l'appareil et 
sont en conformité avec le principe de 
fonctionnement de l'appareil. 
4. Bruits semblables à du vent. 
- Ce bruit est provoqué par le(s) ventilateur(s) de 
votre appareil. Ce(s) ventilateur(s) favorise(nt) un 
refroidissement économe en énergie. Ce bruit est 
normal, et n'est pas une défaillance. 
5. Autres vibrations et bruits. 
- Le niveau de bruits et de vibrations peut être 
provoqué par le type et l'aspect du sol sur lequel 
l'appareil est installé. Assurez-vous que le sol sur 
lequel l'appareil est installé est à niveau et peut 
supporter le poids de l'appareil (flexible). 
- Une autre source de bruits et de vibrations peut 
être constituée par les objets placés sur l'appareil. 
Ces objets doivent en effet être posés ailleurs que 
sur l'appareil 
- Les bouteilles et les récipients posés dans le 
réfrigérateur se touchent. Dans ce cas, déplacez 
les bouteilles et les récipients de façon à créer un 
petit écart entre eux. 

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. 

 



 
 
 
 
 
Вітаємо вас із придбанням високоякісного товару 
BEKO, призначеного вірно служити вам довгі роки.  
 
 
 
 

Безпека передусім! 
 
Не під’єднуйте прилад до електромережі, не знявши 
упаковку та захисні транспортні кріплення. 
• Перед вмиканням залиште прилад щонайменше на 
4 години для осадження мастила компресора після 
транспортування в горизонтальному положенні. 
• Якщо ви утилізуєте старий холодильник із замком на 
дверцятах, упевніться в тому, що замок знаходиться у 
безпечному положенні, щоб унеможливити зачинення 
дітей усередині. 
• Прилад слід використовувати тільки за прямим 
призначенням. 
• Не спалюйте прилад під час його утилізації. В 
ізоляції приладу використовуються легкозаймисті 
речовини, що не містять фреону. За інформацією 
щодо утилізації та існуючих для цього пунктів радимо 
звернутися до органів місцевої влади. 
• Не рекомендуємо використовувати прилад у 
неопалюваному, холодному приміщенні.  (наприклад, 
гаражі, складі, флігелі, сараї, надвірній будівлі тощо). 
Для забезпечення найвищої ефективності та 
безперебійної роботи приладу дуже важливо уважно 
прочитати ці інструкції. Невиконання цих інструкцій 
може зробити недійсним ваше право на безкоштовне 
обслуговування під час гарантійного періоду.  
Збережіть ці інструкції в надійному місці для зручного 
використання у довідкових цілях. 
Оригінальні запасні частини будуть постачатися 
протягом 10 років з моменту придбання виробу. 
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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. 



 
 

 
 
 
 

26 

UA                                                  Інструкція з експлуатації 
 

Порядок підключення до 
електромережі 
 

Перш ніж вставляти вилку у стінну розетку, 
перевірте, чи відповідає інформація про 
напругу та частоту, вказана на паспортній 
табличці всередині приладу, параметрам 
електромережі. 
Рекомендуємо підключати цей прилад до 
електромережі через належним чином 
обладнану розетку з плавким запобіжником, 
розміщену в легко доступному місці. 
 

Попередження! Цей електроприлад 
повинен бути заземлений. 
Ремонт електроприладів повинен здійснюватися 
тільки кваліфікованими спеціалістами. 
Неправильний ремонт, здійснений 
некваліфікованою особою, створює ризик 
небажаних наслідків для користувача приладу. 
УВАГА! 
Цей прилад працює з охолоджувачем R600a, 
який є екологічно чистим, але займистим газом. 
Під час транспортування та встановлення 
приладу слід діяти обережно, щоб не 
пошкодити систему охолодження. У разі 
пошкодження системи охолодження й витоку 
газу з системи тримайте холодильник на 
відстані від джерел відкритого полум’я, а також 
протягом певного часу провітрюйте 
приміщення. 
Попередження - Не застосовуйте механічні 
пристрої або інші засоби для прискорення 
розмороження, крім рекомендованих 
виробником. 
Попередження - Не пошкоджуйте 
холодильний контур. 
Попередження - Не використовуйте електричні 
прилади всередині харчових відділень 
холодильника крім приладів, які рекомендовано 
виготовлювачем. 
Попередження - Для запобігання нещасним 
випадкам, якщо шнур живлення пошкоджений, 
його має замінити виробник, його спеціаліст з 
сервісу чи інша особа, котра має аналогічну 
кваліфікацію. 
 

Інструкції з транспортування 
 

1. Транспортувати прилад слід тільки у 
вертикальному положенні. Не допускається 
пошкодження упаковки під час перевезення. 
2. Якщо під час перевезення холодильник 
знаходився у горизонтальному положенні, не 
слід користуватися ним щонайменше 4 години, 
щоб дати можливість системі відстоятися. 
 

3. Невиконання вищенаведених інструкцій 
може призвести до пошкодження приладу, за 
що виробник не несе відповідальності. 
4. Прилад має бути захищений від дощу, 
вологи та інших атмосферних впливів. 
 

Важливо! 
• Слід бути обережним під час 
чищення/обслуговування приладу і не 
торкатися трубок охолоджувача на задній 
поверхні холодильника, оскільки це може 
спричинити травмування пальців та рук. 
• Не намагайтеся сісти або стати на 
холодильник, оскільки він не призначений для 
цього. Ви можете зазнати травми або 
пошкодити прилад. 
• Переконайтеся в тому, щоб під час 
переміщення приладу або після цього кабель 
живлення не опинився під холодильником, 
оскільки це може пошкодити кабель. 
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом або 
псувати елементи управління. 
 

Інструкції щодо встановлення 
 

1. Не дозволяється залишати прилад в 
приміщенні, у якому температура може 
опускатися (вночі або, особливо, взимку) нижче  
-15 °C. 
2. Не розміщуйте холодильник поруч із плитами 
чи радіаторами, а також під прямим сонячним 
промінням, оскільки це може призвести до його 
роботи з надмірним навантаженням. Якщо він 
встановлюється біля джерела тепла або 
морозильника, дотримуйтеся таких мінімальних 
відстаней від них: 
Від кухонних плит - 30 мм 
Від радіаторів - 300 мм 
Від морозильників - 25 мм 
3. Забезпечте достатньо вільного простору 
навколо приладу для вільної циркуляції повітря 
(поз. 2). 
• Для циркуляції повітря встановіть розпірки на 
задній стінці холодильника, щоб забезпечити 
наявність відстані між приладом і стіною 
приміщення (поз. 3). 
4. Холодильник слід встановлювати на рівній 
поверхні. Двома передніми ніжками можна 
відрегулювати положення приладу. Щоб 
встановити прилад вертикально, відрегулюйте 
дві передні ніжки, обертаючи їх у напрямку 
годинникової стрілки або проти неї, доки не 
буде досягнуто міцного контакту з підлогою. 
Правильне регулювання ніжок запобігає 
надмірній вібрації та шуму (поз. 4). 
5. Для підготовки холодильника до роботи див. 
розділ «Чищення та догляд». 
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Короткий опис приладу 
(поз. 1) 
 

1 - Ручка налаштування і внутрішнє освітлення  
2 - Вентилятор відділення свіжих продуктів 
3 - Полиці шафи, що регулюються 
4 - Кришка відділення зони Fresh / Відділення 

для фруктів та овочів 
5 - Відділення для фруктів та овочів 
6 - Кронштейн лотка для кубиків льоду та 

лоток 
7 - Відділення для швидкого заморожування 
8 - Відділення для зберігання заморожених 

продуктів 
9 - Ніжки, що регулюються 

 10 - Відділення для молочних продуктів 
 11 - Полиця для банок 
 12 - Полиця для пляшок 
 13 - Вентилятор морозильного відділення 
 

Вентилятор забезпечує циркуляцію повітря у 
відділенні. Він під’єднаний паралельно з 
двигуном-компресором. Коли двигун-компресор 
вимикається, вентилятори вимикається також.   
 

Рекомендації щодо розміщення 
продуктів у холодильнику 
 

Рекомендації щодо забезпечення оптимального 
зберігання та гігієни: 
  1. Холодильне відділення призначене для 
короткострокового зберігання свіжих продуктів 
та напоїв. 

  2. Морозильне відділення має клас  і 
призначене для заморожування та зберігання 
попередньо заморожених продуктів.  
Слід завжди дотримуватися вказаних на 
упаковці рекомендацій щодо зберігання 

продуктів . 
  3. Молочні продукти слід зберігати у 
спеціально призначеному для цього відділенні у 
дверцятах. 
  4. Приготовані продукти слід зберігати у 
герметичних контейнерах. 
  5. Свіжі продукти в обгортці можуть зберігатися 
на полиці. Свіжі фрукти та овочі слід вимити й 
зберігати у призначених для цього відділеннях. 
  6. Пляшки можуть зберігатися у відділенні на 
дверцятах. 
  7. Для зберігання сирого м’яса загорніть його у 
поліетиленові пакети і покладіть на нижню 
полицю. Не допускайте контакту м’яса з 
приготованими продуктами, щоб уникнути 
забруднення. З міркувань безпеки зберігайте 
сире м’ясо не більше двох-трьох днів. 
 
 

  8. Для забезпечення максимальної 
ефективності та вільної циркуляції холодного 
повітря знімні полиці не слід покривати папером 
або іншим матеріалом. 
  9. Не зберігайте рослинну олію на полицях 
дверцят. Зберігайте їжу упакованою, загорнутою 
або накритою. Гаряча їжа та напої мають 
охолонути перед тим, як потраплять до 
холодильника. Залишки консервованої їжі не 
можна зберігати у консервних банках. 
10. Газовані напої не слід заморожувати, а такі 
продукти, як ароматизовані льодяні кубики, не 
можна їсти занадто холодними. 
11. Деякі фрукти та овочі псуються, якщо 
зберігати їх при температурі близько 0°C. Тому 
слід загорнути в поліетиленові пакети ананаси, 
дині, огірки, помідори та аналогічні продукти. 
12. Міцні алкогольні напої слід зберігати у 
вертикальному положенні, в щільно закритому 
посуді. Ніколи не зберігайте в холодильнику 
контейнери, які вміщують легкозаймистий 
стиснений газ (наприклад, вершки в аерозольній 
упаковці, аерозольні балончики тощо), чи 
вибухові речовини. Вони є вибухонебезпечними. 
13. Щоб вийняти корзини з морозильного 
відділення, виконайте дії, що описані у поз. 11. 
14. Щоб зробити з холодильного відділення 
(використовуваного для продуктів, які швидко 
псуються,  – пункт 1.5) ящик для зберігання 
овочів, треба скласти в задній частині нижньої 
скляної полиці орнамент (пункт 12), який 
поставляється як приладдя, згідно з малюнком 
(пункт 13 (a-c)). 
Якщо орнамент не буде складено, відділення 
(пункт 1.5) працюватиме як відділення 
«biofresh». 
 

Контроль і регулювання 
температури 
 

Робоча температура встановлюється ручкою 
налаштування (поз. 5), що розташована на 
стелі холодильного відділення. Налаштування 
може бути виконане у діапазоні: min, 1 ... 6 max, 
де „max” відповідає найнижчій температурі. 
Коли прилад вмикається уперше, ручка 
налаштування має бути встановлена в таке 
положення, щоб через 24 години середня 
температура у холодильному відділенні була не 
вища за +5°C. Ми рекомендуємо установити 
ручку налаштування посередині між 
положеннями „min” та „max” і відслідковувати 
температуру, щоб отримати необхідну 
температуру у холодильному відділенні.  
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Тобто, повертаючи ручку ближче до „max”, ви 
знижуєте температуру, а повертаючи у 
зворотному напрямку – підвищуєте. Деякі місця 
в холодильнику можуть бути холоднішими або 
теплішими (наприклад, відділення для зелені та 
верхня частина шафи), що є цілком нормальним 
явищем. 
Нормальна температура зберігання в 
морозильному відділенні повинна складати -
18°C. Більш низькі температури можна 
отримати, повертаючи ручку налаштування в бік 
положення „max”. 
Для точного регулювання температури у 
відділеннях холодильника радимо 
користуватися термометром. 
Не забувайте про необхідність зчитувати 
температуру не гаючись, оскільки поза 
холодильником термометр швидко нагрівається. 
Пам’ятайте, що кожного разу, як відчиняються 
дверцята, холодне повітря виходить з 
холодильника, і внутрішня температура 
холодильника підвищується. Тому ніколи не 
залишайте дверцята відчиненими і негайно 
зачиняйте їх, щойно продукти будуть покладені 
або вийняті з холодильника. 
 

Перед експлуатацією 
 

Завершальна перевірка 
Перш ніж розпочати експлуатацію 
холодильника, перевірте, чи виконані такі умови: 
1. Ніжки відрегульовано, і холодильник повністю 
вирівняно. 
2. Усередині сухо, нічого не заважає вільній 
циркуляції повітря позаду приладу. 
3. Усередині чисто, як рекомендовано у розділі 
„Чищення та догляд”. 
4. Вилка кабелю живлення  вставлена до стінної 
розетки, електрострум увімкнено. При 
відчиненні дверцят вмикається внутрішнє 
освітлення. 
Також зверніть увагу на таке: 
5. Ви почуєте шум, оскільки компресор почне 
працювати. Рідина й гази, герметично ізольовані 
в системі охолодження, також можуть 
створювати певний шум, незалежно від того, 
працює компресор чи ні. Це цілком нормально. 
6. Слабка нерівність поверхні шафи, спричинена 
процесом виробництва, є цілком нормальною; 
це не є дефектом. 
7. Рекомендуємо встановити ручку 
налаштування у середнє положення і 
спостерігати за температурою для забезпечення 
потрібних температур зберігання (див. розділ 
„Контроль і регулювання температури”). 
 

8. Не завантажуйте холодильник відразу після 
вмикання. Дочекайтеся досягнення потрібної 
температури зберігання. Рекомендуємо 
перевіряти температуру за допомогою точного 
термометра (див. розділ „Контроль і 
регулювання температури”). 
 

Зберігання заморожених продуктів 
 

Морозильне відділення призначене для 
довгострокового зберігання продуктів, 
придбаних у замороженому вигляді, а також 
для заморожування та зберігання свіжих 
продуктів. 
Якщо сталося відключення електроенергії, не 
відчиняйте дверцята. Відключення 
електроенергії на 17 годин і менше не 
впливатиме на заморожені продукти. Якщо 
відключення триває довше, продукти слід 
перевірити і негайно вжити в їжу або 
приготувати і знову заморозити. 
 

Заморожування свіжих продуктів 
 

Для досягнення найкращих результатів 
дотримуйтеся наведених нижче вказівок. 
Не заморожуйте забагато продуктів за один 
раз. Якість продуктів підтримується найкращим 
чином, якщо вони якнайшвидше промерзають. 
Не перевищуйте добової норми заморожування 
холодильника.  
Розміщення теплих продуктів у морозильнику 
примусить холодильний агрегат працювати 
безперервно, доки вони не заморозяться 
повністю. Це може призвести до тимчасового 
переохолодження холодильного відділення. 
При заморожуванні продуктів з метою 
досягнення максимальної здатності 
заморожування встановіть ручку-регулятор в 
максимальне положення «24 h», перш ніж 
помістити продукти у відділення. Після 
завершення заморожування регулятор можна 
повернути в початкове положення. Продукти у 
невеликій кількості (до 0,5 кг) можна 
заморожувати, не регулюючи ручку термостата. 
Зверніть особливу увагу на те, що не можна 
змішувати вже заморожені та свіжі продукти. 
 

Приготування кубиків льоду 
 

Залийте лоток для кубиків на 3/4 водою і 
поставте в морозильник. Вивільняйте лід із 
заморожених лотків за допомогою ручки ложки 
або аналогічним приладдям; ніколи не 
користуйтеся гострими предметами, 
наприклад, ножами чи виделками. 
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Розморожування 
 

A) Холодильне відділення 
Холодильне відділення розморожується 
автоматично. Тала вода проходить через 
дренажну трубку до збірного контейнера на 
задній стінці приладу. 
Забезпечте, щоб кінець трубки завжди був 
спрямований до збірного лотка на компресорі, 
аби запобігти проливанню води на електричне 
обладнання або підлогу (поз. 6). 
 

Б) Морозильне відділення 
Розморожування типу NO FROST є повністю 
автоматичним. Воно не потребує жодного 
втручання з вашого боку. Вода збирається у 
лотку на компресорі. Завдяки теплу від 
компресора вода випаровується. 
Не застосовуйте для видалення інію 
гострих предметів на зразок ножів або 
виделок. 
Ніколи не застосовуйте фени, електричні 
обігрівачі та інші подібні електроприлади для 
розморожування. 
Зберіть губкою талу воду, що накопичилася на 
нижній частині морозильного відділення. Після 
розморожування старанно витріть насухо 
внутрішню частину (поз. 7 і 8). Вставте вилку у 
стінну розетку й увімкніть живлення приладу. 
 
Попередження! 
Вентилятори в морозильному відділенні та у 
відділенні для зберігання свіжих продуктів 
забезпечують циркуляцію холодного повітря. Ні 
в якому разі не вставляйте в решітку сторонні 
предмети. Не дозволяйте дітям гратися з 
вентиляторами в морозильному відділенні та у 
відділенні для зберігання свіжих продуктів. 
Ніколи не зберігайте в холодильнику 
контейнери, які вміщують легкозаймистий 
стиснений газ (наприклад, вершки в 
аерозольній упаковці, аерозольні балончики 
тощо), чи вибухові речовини. 
Не слід накривати полиці будь-якими 
захисними матеріалами, які можуть 
перешкоджати циркуляції повітря. 
Не дозволяйте дітям гратися з приладом або 
псувати елементи управління. 
Не затуляйте решітку вентилятора, щоб 
забезпечити якнайкращу продуктивність роботи 
холодильника. (поз. 9 і поз. 10) 

 

Попередження! 
Ваш холодильник обладнано вентилятором 
циркуляції повітря, необхідним для його 
нормальної роботи. Забезпечте, щоб 
вентилятори не було заблоковано (зупинено) 
чи закрито продуктами або упаковкою. 
Блокування (зупинка) чи перешкоджання роботі 
вентилятора може призвести до підвищення 
температури морозильного відділення (до 
розмерзання). 
 

Заміна лампочки внутрішнього 
освітлення 
 

Для заміни лампи освітлення холодильника 
зверніться до авторизованого сервісного 
центру. 
Ламп(и) з цього пристрою не призначена(і) 
для освітлення кімнати. Призначення цієї 
лампи - полегшити розташування продуктів 
у холодильнику / морозильнику безпечним 
та зручним чином. 
Лампи, що використовуються у цьому 
пристрої, повинні витримувати важкі умови 
експлуатації, такі як температура нижче -
20°C. 
 

Чищення та догляд 
 

  1. Рекомендуємо перед початком чищення 
вимкнути електроприлад та витягнути 
штепсель з розетки. 
  2. Не користуйтеся для чищення гострими 
інструментами та абразивними речовинами, 
побутовими засобами для чищення, миючими 
засобами чи восковою політурою. 
  3. Промийте шафу холодильника ледь теплою 
водою та витріть насухо. 
  4. Для мийки відділень усередині 
холодильника користуйтеся ганчіркою, 
змоченою у розчині, який складається з чайної 
ложки питної соди на півлітра води, потім 
витріть їх насухо. 
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  5. Запобігайте потраплянню води до блоку 
регулювання температури. 
  6. Якщо передбачається не використовувати 
прилад протягом тривалого часу, вимкніть його, 
звільніть від продуктів, проведіть чищення та 
залиште двері прочиненими. 
  7. Рекомендуємо чистити металеві деталі 
холодильника (тобто зовнішню панель дверцят, 
бокові стінки) силіконовою мастикою (для 
полірування автомашин), щоб захистити 
високоякісне фарбоване покриття. 
  8. Пил, що збирається на конденсаторі на 
задній стінці приладу, слід видаляти раз на рік 
за допомогою пилососа. 
  9. Слід регулярно перевіряти ущільнення 
дверцят для забезпечення їхньої чистоти й 
відсутності шматочків їжі. 
10. Ні в якому разі: 
• Не чистіть холодильник невідповідними 
матеріалами, наприклад, продуктами на основі 
нафти. 
• Не піддавайте його впливу підвищених 
температур. 
• Не чистіть і не протирайте абразивними 
матеріалами. 
11. Зняття кришки відділення для молочних 
продуктів і лотка у дверцятах: 
• Для зняття кришки відділення для молочних 
продуктів спочатку трохи підніміть кришку та 
зніміть збоку, коли у кришці з’явиться отвір. 
• Для зняття лотка дверцят звільніть його від 
продуктів і просто підштовхніть знизу догори. 
12. Забезпечте постійну чистоту спеціального 
пластмасового контейнера позаду приладу для 
збору талої води. Якщо ви хочете зняти 
контейнер для миття, дотримуйтесь таких 
інструкцій: 
• Вимкніть електроживлення та витягніть вилку 
кабелю живлення. 
• Обережно відгвинтіть болт на компресорі за 
допомогою плоскогубців, щоб можна було 
зняти контейнер. 
• Підніміть його. 
• Промийте і протріть насухо. 
• Зберіть деталі, діючи у зворотному порядку. 
13. Щоб витягнути висувний ящик, витягніть 
його наскільки можливо, нахиліть догори й 
витягніть повністю. 
 

Перенавішування дверцят 
 
Дійте у порядку нумерації (поз. 14). 
 

Що слід і чого не слід робити 
 

Слід: регулярно чистіть холодильник. 
Слід:  зберігати сире м’ясо та птицю під 

приготованими й молочними продуктами. 
Слід:  видаляти непридатне листя на овочах і 

витирати забруднення. 
Слід:  залишати салат-латук, капусту, петрушку 

й кольорову капусту на стеблах. 
Слід:  загортати сир спочатку в 

жиронепроникний папір, а потім у 
поліетиленовий пакет, запобігаючи 
доступу повітря. Найкраще виймати 
продукти з холодильника за годину до 
споживання. 

Слід:  загортати сире м’ясо і птицю не туго у 
поліетиленову обгортку або алюмінієву 
фольгу. Це запобігає їхньому висиханню. 

Слід:  загортати рибу й тельбухи в 
поліетиленові пакети. 

Слід: загортати продукти із сильним запахом 
або ті, що можуть висохнути, в 
поліетиленові пакети, алюмінієву фольгу 
або класти до герметичних контейнерів. 

Слід: добре загортати хліб, щоб він зберігався 
свіжим. 

Слід: перед вживанням охолоджувати білі 
вина, пиво, лагерне пиво та мінеральну 
воду. 

Слід: час від часу перевіряти вміст 
морозильного відділення. 

Слід: зберігати продукти протягом якомога 
меншого часу і дотримуватися вказаних 
на етикетках дат «придатності до 
використання» та термінів «вжити до…». 

Слід:  зберігати продукти, що продаються 
замороженими, відповідно до інструкцій 
на упаковках. 

Слід:  завжди вибирати високоякісні свіжі 
продукти й ретельно мити їх перед 
заморожуванням. 

Слід:  розділити свіжі продукти на невеликі 
порції для забезпечення швидкого 
заморожування. 

Слід:  загорнути всі продукти в алюмінієву 
фольгу або якісні поліетиленові пакети 
для морозильного відділення і 
переконатися в тому, що вони не 
пропускають повітря. 

Слід: негайно загорнути продукти, придбані 
замороженими, і якомога швидше 
покласти їх до морозильного відділення. 
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Не слід: зберігати банани в холодильному 
відділенні. 

Не слід: зберігати дині в холодильнику. Можете 
охолодити їх протягом нетривалого 
часу в загорнутому вигляді, щоб вони 
не надавали запаху іншим продуктам. 

Не слід: накривати полиці будь-якими 
захисними матеріалами, які можуть 
перешкоджати циркуляції повітря. 

Не слід: зберігати в холодильнику отруйні або 
будь-які небезпечні речовини. Він 
призначений для зберігання тільки 
їстівних продуктів. 

Не слід: вживати їжу, яка надмірно довго 
зберігалася в холодильнику. 

Не слід: зберігати разом в одному контейнері 
приготовані та свіжі продукти. Їх слід 
загорнути і зберігати окремо. 

Не слід: дозволяти краплям від розморожених 
продуктів або соку від їжі стікати на 
інші продукти. 

Не слід: тривалий час залишати дверцята 
відчиненими, оскільки це спричинить 
неекономну роботу холодильника і 
сприятиме надмірному 
льодоутворенню. 

Не слід: використовувати для виймання кубиків 
льоду гострі предмети на зразок ножів 
або виделок. 

Не слід:класти гарячі продукти до 
холодильника. Спочатку дайте їм 
охолонути. 

Не слід:класти до морозильного відділення 
пляшки з рідиною або герметично 
закриті банки з газованими напоями, 
оскільки вони можуть розірватися. 

Не слід: перевищувати максимальне 
завантаження для заморожування під 
час заморожування свіжих продуктів. 

Не слід: давати дітям морозиво та воду щойно 
з холодильника. Низька температура 
може викликати морозні опіки губ. 

Не слід: заморожувати газовані напої.  
Не слід: намагатися продовжувати зберігати 

замороженими продукти, які відтанули. 
Їх слід вжити в їжу протягом 24 годин 
або приготувати й заморозити. 

Не слід: виймати продукти з морозильного 
відділення мокрими руками. 
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Енергоспоживання 
 

Щоб у максимальній мірі використовувати 
простір морозильної камери для зберігання 
продуктів, слід вийняти з неї центральний і 
верхній висувні контейнери. Дані про 
енергоспоживання холодильника наведені для 
умов, коли центральний і верхній висувні 
контейнери 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. Продукти, вийняті з морозильної камери, 
рекомендується поміщати для розморожування 
у холодильне відділення. Щоб не допустити 
забруднення холодильного відділення, 
заморожені продукти слід вкладати у посуд, 
куди під час відтавання буде стікати вода. 
Розморожування продуктів рекомендується 
починати, принаймні, за добу до вживання. 
4. Рекомендується відкривати дверцята 
якомога рідше.  
5. Не залишайте дверцята приладу відкритими 
без потреби й стежте за тим, щоб вони завжди 
були щільно закриті. 
 



 

Усунення несправностей 
 

Якщо холодильник не працює після увімкнення, 
перевірте таке: 
• Чи правильно вставлений штепсель у 

розетку, і чи є електроживлення (для 
перевірки наявності напруги в розетці 
під’єднайте до неї інший прилад). 

• ожливо, перегорів запобіжник/спрацював 
автоматичний вимикач/вимкнутий головний 
розподільний рубильник. 

• и правильно встановлений регулятор 
температури. 

• и правильно змонтована нова вилка, якщо ви 
замінили оригінальну запресовану вилку. 

Якщо після вищевказаних перевірок 
холодильник все-таки не працює, зверніться до 
дилера, в якого ви придбали електроприлад. 
Рекомендуємо здійснити вказані перевірки, 
оскільки в разі відсутності виявлених 
несправностей доведеться оплатити витрати. 
 
 

Символ  на виробі чи упаковці вказує, 
що цей прилад не слід утилізувати з 
побутовими відходами. Натомість його 
слід здати на 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 
людей, які можуть бути спричинені 
неправильним ставленням до утилізації 
цього виробу. За більш докладною 
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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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. Шум, схожий на шум вітру. 
- Такий шум видають установлені в 
холодильнику вентилятори (один або декілька), 
які потрібні для підвищення ефективності 
охолодження відділень. Це звичайний шум, 
який не є ознакою несправності. 
4. 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. 
- Шум може виникати тоді, коли стикаються 
розташовані поруч пляшки або інший посуд. У 
таких випадках слід трохи розсунути пляшки 
або посуд.  

 

32 

 

Виробник: ‘S.C. Arctic S.A.’,  
Gaesti, str.13 Desembrer №210,  
Romania (Румунія) 
 

Офіційний представник на території  
України: ТОВ «Беко Україна»,  
адреса: 01021, м. Київ,  
вул. Кловський узвіз,  
буд. 5 тел/факс.: 0-800-500-4-3-2 
 

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

Термін служби 10 рокiв  
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