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Please read this user manual first!
Dear Customer,
We hope that your product, which has been produced in modern plants and 

checked under the most meticulous quality control procedures, will provide you 
an effective service.

Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and 
keep it as a reference. If you handover the product to someone else, give the user 
manual as well.

The user manual will help you use the product in a fast and safe way.
• Read the manual before installing and operating the product.

• Make sure you read the safety instructions.

• Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later. 

• Read the other documents given with the product.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. 
Differences between models will be identified in the manual. 

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:
CImportant information or useful tips.

AWarning against dangerous conditions for life and property.

BWarning against electric voltage.

www.beko.com
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1  Your refrigerator

C 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.
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Please review the following information. 
Failure to observe this information may 
cause injuries or material damage. 
Otherwise, all warranty and reliability 
commitments will become invalid.

The service life of your product is 10 
years. During this period, original spare 
parts will be available to operate the 
product properly.

Intended use
 This product is intended to be used

•	 indoors and in closed areas such as 
homes;

•	 in closed working environments such 
as stores and offices;

•	 in closed accommodation areas such 
as farm houses, hotels, pensions. 

•	 It should not be used outdoors.

 General safety
•	 When you want to dispose/scrap 

the product, we recommend you 
to consult the authorized service in 
order to learn the required information 
and authorized bodies.

•	 Consult your authorized service for 
all your questions and problems 
related to the refrigerator. Do not 
intervene or let someone intervene to 
the refrigerator without notifying the 
authorised services.

•	 For products with a freezer 
compartment; Do not eat cone ice 
cream and ice cubes immediately 
after you take them out of the freezer 
compartment! (This may cause 
frostbite in your mouth.) 

•	 For products with a freezer 
compartment; Do not put bottled and 
canned liquid beverages in the freezer 
compartment. Otherwise, these may 
burst. 

•	 Do not touch frozen food by hand; 
they may stick to your hand. 

•	 Unplug your refrigerator before 
cleaning or defrosting.

•	 Vapor and vaporized cleaning 
materials should never be used in 
cleaning and defrosting processes of 
your refrigerator. In such cases, the 
vapor may get in contact with the 
electrical parts and cause short circuit 
or electric shock. 

•	 Never use the parts on your 
refrigerator such as the door as a 
means of support or step. 

•	 Do not use electrical devices inside 
the refrigerator.

•	 Do not damage the parts, where 
the refrigerant is circulating, with 
drilling or cutting tools. The refrigerant 
that might blow out when the gas 
channels of the evaporator, pipe 
extensions or surface coatings are 
punctured causes skin irritations and 
eye injuries.

•	 Do not cover or block the ventilation 
holes on your refrigerator with any 
material.

•	 Electrical devices must be repaired 
by only authorised persons. Repairs 
performed by incompetent persons 
create a risk for the user.

2  Important Safety Warnings
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•	 In case of any failure or during 
a maintenance or repair work, 
disconnect your refrigerator’s mains 
supply by either turning off the 
relevant fuse or unplugging your 
appliance. 

•	 Do not pull by the cable when pulling 
off the plug. 

•	 Place the beverage with higher proofs 
tightly closed and vertically. 

•	 Never store spray cans containing 
flammable and explosive substances 
in the refrigerator.

•	 Do not use mechanical devices 
or other means to accelerate the 
defrosting process, other than those 
recommended by the manufacturer.

•	 This product is not intended to be 
used by persons with physical, 
sensory or mental disorders or 
unlearned or inexperienced people 
(including children) unless they are 
attended by a person who will be 
responsible for their safety or who will 
instruct them accordingly for use of 
the product

•	 Do not operate a damaged 
refrigerator. Consult with the service 
agent if you have any concerns.

•	 Electrical safety of your refrigerator 
shall be guaranteed only if the earth 
system in your house complies with 
standards.

•	 Exposing the product to rain, snow, 
sun and wind is dangerous with 
respect to electrical safety.

•	 Contact authorized service when 
there is a power cable damage to 
avoid danger.

•	 Never plug the refrigerator into 
the wall outlet during installation. 
Otherwise, risk of death or serious 
injury may arise.

•	 This refrigerator is intended for only 
storing food items. It must not be 
used for any other purpose.

•	 Label of technical specifications is 
located on the left wall inside the 
refrigerator.

•	 Never connect your refrigerator to 
electricity-saving systems; they may 
damage the refrigerator.

•	 If there is a blue light on the 
refrigerator, do not look at the blue 
light with optical tools.

•	 For manually controlled refrigerators, 
wait for at least 5 minutes to start the 
refrigerator after power failure.

•	 This operation manual should be 
handed in to the new owner of the 
product when it is given to others.

•	 Avoid causing damage on power 
cable when transporting the 
refrigerator. Bending cable may cause 
fire. Never place heavy objects on 
power cable. 

•	 Do not touch the plug with wet hands 
when plugging the product.

•	 Do not plug the refrigerator if the wall 
outlet is loose.
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•	 Water should not be sprayed on 
inner or outer parts of the product for 
safety purposes.

•	 Do not spray substances containing 
inflammable gases such as propane 
gas near the refrigerator to avoid fire 
and explosion risk.

•	 Never place containers filled with 
water on top of the refrigerator; in the 
event of spillages, this may cause 
electric shock or fire.

•	 Do not overload the refrigerator with 
food. If overloaded, the food items 
may fall down and hurt you and 
damage refrigerator when you open 
the door. 

•	 Never place objects on top of the 
refrigerator; otherwise, these objects 
may fall down when you open or 
close the refrigerator's door.

•	 As they require a precise 
temperature, vaccines, heat-sensitive 
medicine and scientific materials 
and etc. should not be kept in the 
refrigerator.

•	 If not to be used for a long time, 
refrigerator should be unplugged. A 
possible problem in power cable may 
cause fire.

•	 The plug's tip should be cleaned 
regularly with a dry cloth; otherwise, it 
may cause fire.

•	 Refrigerator may move if adjustable 
legs are not properly secured on the 
floor. Properly securing adjustable 
legs on the floor can prevent the 
refrigerator to move.

•	 When carrying the refrigerator, do not 
hold it from door handle. Otherwise, it 
may be snapped.

•	 When you have to place your product 
next to another refrigerator or freezer, 
the distance between devices should 
be at least 8cm. Otherwise, adjacent 
side walls may be humidified.

For products with a water 
dispenser;
 Pressure of water mains should be 

minimum 1 bar. Pressure of water 
mains should be maximum 8 bars.

•	 Use only potable water.

Child safety
•	 If the door has a lock, the key should 

be kept away from reach of children.

•	 Children must be supervised to 
prevent them from tampering with the 
product.

Compliance with the AEEE 
Regulation and Disposing of 
the Waste Product

 This product does not contain harmful 
and forbidden materials described 
in the "Regulation on the Control of 
the Waste Electrical and Electronic 
Equipment" issued by the T.R. Ministry 
of Environment and City Planning. 
Complies with the AEEE Regulation.

This product has been 
manufactured with high 
quality parts and materials 
which can be reused and 
are suitable for recycling. 
Therefore, do not dispose 
the product with normal 

domestic waste at the end of its service 
life. Take it to a collection point for the 
recycling of electrical and electronic 
equipment. Please consult your local 
authorities to learn the nearest collection 
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point. Help protect the environment 
and natural resources by recycling used 
products. For children's safety, cut the 
power cable and break the locking 
mechanism of the door, if any, so that it 
will be non-functional before disposing 
of the product.

Package information
Packaging materials of the product 

are manufactured from recyclable 
materials in accordance with our 
National Environment Regulations. Do 
not dispose of the packaging materials 
together with the domestic or other 
wastes. Take them to the packaging 
material collection points designated 
by the local authorities.
Do not forget...

Any recycled substance is an 
indispensable matter for nature and our 
national asset wealth.

If you want to contribute to the re-
evaluation of the packaging materials, 
you can consult to your environmentalist 
organizations or the municipalities 
where you are located.

HCA warning
If your product's cooling system 
contains R600a: 

This gas is flammable. Therefore, pay 
attention to not damaging the cooling 
system and piping during usage and 
transportation. In the event of damage, 
keep your product away from potential 
fire sources that can cause the product 
catch a fire and ventilate the room in 
which the unit is placed. 
Ignore this warning if your 
product's cooling system contains 
R134a. 

Type of gas used in the product is 
stated in the type label which is on the 
left wall inside the refrigerator.

Never throw the product in fire for 
disposal.

Things to be done for energy 
saving
•	 Do not leave the doors of your 

refrigerator open for a long time.

•	 Do not put hot food or drinks in your 
refrigerator.

•	 Do not overload your refrigerator so 
that the air circulation inside of it is not 
prevented.

•	 Do not install your refrigerator 
under direct sunlight or near heat 
emitting appliances such as ovens, 
dishwashers or radiators. Keep your 
refrigerator at least 30cm away from 
heat emitting sources and at least 
5cm from electrical ovens.

•	 Pay attention to keep your food in 
closed containers.

•	 For products with a freezer 
compartment; You can store 
maximum amount of food items in 
the freezer when you remove the 
shelf or drawer of the freezer. Energy 
consumption value stated for your 
refrigerator has been determined 
by removing freezer shelf or drawer 
and under maximum load. There 
is no harm to use a shelf or drawer 
according to the shapes and size of 
food to be frozen.

•	 Thawing frozen food in fridge 
compartment will both provide energy 
saving and preserve the food quality.
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3  Installation

B In case the information which are 
given in the user manual are not 
taken into account, manufacturer will 
not assume any liability for this.

Points to be paid attention 
to when the relocation of the 
refrigerator
1. Your refrigerator should be 

unplugged.Before transportation of 
your refrigerator, it should be emptied 
and cleaned.

2. Before it is re-packaged, shelves, 
accessories, crisper, etc. inside your 
refrigerator should be fixed with 
adhesive tape and secured against 
impacts. Package should be bound 
with a thick tape or sound ropes 
and the transportation rules on the 
package should be strictly observed.

3. Original packaging and foam 
materials should be kept for future 
transportations or moving.

Before you start the 
refrigerator,

Check the following before you start 
to use your refrigerator:
1. Attach 2 plastic wedges as illustrated 

below. Plastic wedges are intended 
to keep the distance which will ensure 
the air circulation between your 
refrigerator and the wall. (The picture 
is drawn up as a representation and it 
is not identical with your product.)

2. Clean the interior of the refrigerator as 
recommended in the “Maintenance 
and cleaning” section.

3. Connect the plug of the refrigerator 
to the wall socket. When the fridge 
door is opened, fridge internal lamp 
will turn on.

4. When the compressor starts to 
operate, a sound will be heard. The 
liquid and gases sealed within the 
refrigeration system may also give rise 
to noise, even if the compressor is 
not running and this is quite normal. 

5. Front edges of the refrigerator may 
feel warm. This is normal. These 
areas are designed to be warm to 
avoid condensation.

6. Electrical connection

Connect your product to a grounded 
socket which is being protected by a 
fuse with the appropriate capacity.
Important:

The connection must be in compliance 
with national regulations.
•	 The power plug must be easily 

accessible after installation.

•	 Electrical safety of your refrigerator 
shall be guaranteed only if the earth 
system in your house complies with 
standards.

•	 The voltage stated on the label 
located at left inner side of your 
product should be equal to your 
network voltage.

•	 Extension cables and multi plugs 
must not be used for connection.
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B A damaged power cable must be 
replaced by a qualified electrician.

B Product must not be operated before 
it is repaired! There is the risk of 
electric shock!

Disposing of the packaging
The packing materials may be 

dangerous for children. Keep the 
packing materials out of the reach 
of children or dispose of them by 
classifying them in accordance with the 
waste instructions stated by your local 
authorities. Do not throw away with 
regular house waste, throw away on 
packaging pick up spots designated by 
the local authorities.

The packing of your refrigerator is 
produced from recyclable materials.

Disposing of your old 
refrigerator

Dispose of your old refrigerator without 
giving any harm to the environment.
•	 You may consult your authorized 

dealer or waste collection center of 
your municipality about the disposal 
of your refrigerator.

Before disposing of your refrigerator, 
cut out the electric plug and, if there 
are any locks on the door, make them 
inoperable in order to protect children 
against any danger.

Placing and Installation

A If the entrance door of the room 
where the refrigerator will be installed is 
not wide enough for the refrigerator to 
pass through, then call the authorized 
service to have them remove the doors 
of your refrigerator and pass it sideways 
through the door. 
1.  Install your refrigerator to a place that 

allows ease of use.

2. Keep your refrigerator away from heat 
sources, humid places and direct 
sunlight.

3. There must be appropriate air 
ventilation around your refrigerator 
in order to achieve an efficient 
operation. If the refrigerator is to be 
placed in a recess in the wall, there 
must be at least 5 cm distance with 
the ceiling and at least 5 cm with the 
wall. Do not place your product on 
the materials such as rug or carpet.

4. Place your refrigerator on an even 
floor surface to prevent jolts.
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Replacing the interior lamp 

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 illumina-
tion. The intended purpose of this lamp 
is  to assist the user to place foodstu�s 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.
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Reversing the doors
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Reversing the doors
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4  Preparation

•	 "Your refrigerator should be installed 
at least 30 cm away from heat 
sources such as hobs, ovens, central 
heater and stoves and at least 5 
cm away from electrical ovens and 
should not be located under direct 
sunlight.

•	 The ambient temperature of the room 
where you install your refrigerator 
should at least be 10°C.

•	 Operating your refrigerator under 
cooler conditions than this is not 
recommended with regard to its 
efficiency

•	 Please make sure that the interior 
of your refrigerator is cleaned 
thoroughly."

•	 When you operate your refrigerator 
for the first time, please observe the 
following instructions during the initial 
six hours.

•	 The door should not be opened 
frequently.

•	 It must be operated empty without 
any food in it.

•	 Do not unplug your refrigerator. If 
a power failure occurs out of your 
control, please see the warnings in 
the “Recommended solutions for the 
problems” section.

•	 Original packaging and foam 
materials should be kept for future 
transportations or moving.
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5  Using your refrigerator

Thermostat setting button

The operating temperature is regulated 
by the temperature control.

Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

1 = Lowest cooling setting 
(Warmest setting)
5 = Highest cooling setting 
(Coldest setting)

(Or)
Min. = Lowest cooling setting 

(Warmest setting)
Max. = Highest cooling setting 

(Coldest setting) 
The average temperature inside the 

fridge should be around +5°C.
Please choose the setting according 

to the desired temperature.
Please note that there will be different 

temperatures in the cooling area.
The coldest region is immediately 

above the vegetable compartment.
The interior temperature also depends 

on ambient temperature, the frequency 
with which the door is opened and the 
amount of foods kept inside.

Frequently opening the door causes 
the interior temperature to rise.

For this reason, it is recommended 
to close the door again as soon as 
possible after use.

The interior temperature of your 
refrigerator changes for the following 
reasons;
•	 Seasonal	temperatures,

•	 Frequent	opening	of	the	door	and	
leaving the door open for long 
periods,

•	 Food	put	into	the	refrigerator	
without cooling down to the room 
temperature,

•	 The	location	of	the	refrigerator	in	the	
room (e.g. exposing to sunlight).

•	 You	may	adjust	the	varying	interior	
temperature due to such reasons 
by using the thermostat. Numbers 
around the thermostat button 
indicates the cooling degrees.

•	 If	the	ambient	temperature	is	higher	
than 32°C, turn the thermostat 
button to maximum position. 

•	 If	the	ambient	temperature	is	lower	
than 25°C, turn the thermostat 
button to minimum position.
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Cooling
Food storage

The fridge compartment is for the 
short-term storage of fresh food and 
drinks.

Freezing
Freezing food

The freezing compartment is marked 
with  this symbol.

You can use the appliance for freezing 
fresh food as well as for storing pre-
frozen food.

Please refer to the recommendations 
given on the packaging of your food.
Storing frozen food

The frozen food compartment is 

marked with   symbol.
The frozen food compartment is 

suitable for the storage of pre-frozen 
food. The recommendation for storage, 
as stated on the food packaging, 
should be observed at all times.

Defrost
A) Fridge compartment

Fridge compartment performs full-
automatic defrosting. Water drops and 
a frosting up to 7-8 mm can occur 
on the inner rear wall of the fridge 
compartment while your refrigerator 
cools down. Such formation is normal 
as a result of the cooling system. 
The frost formation is defrosted by 
performing automatic defrosting with 
certain intervals thanks to the automatic 
defrosting system of the rear wall. User 
is not required to scrape the frost or 
remove the water drops.

Water resulting from the defrosting 
passes from the water collection groove 
and  flows into the evaporator through 
the drain pipe and evaporates here by 
itself. 

 Check regularly to see if the drain 
pipe is clogged or not and clear it with 
the stick in the hole when necessary. 

 Deep freezer compartment does not 
perform automatic defrosting in order 
to prevent decaying of the frozen food. 
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B) Freezer compartment
Defrosting is very straightforward 

and without mess, thanks to a special 
defrost collection basin.

Defrost twice a year or when a frost 
layer of around 7 (1/4”) mm has formed.

To start the defrosting procedure, 
switch off the appliance at the socket 
outlet and pull out the mains plug.

All food should be wrapped in several 
layers of newspaper and stored in a 
cool place (e.g. fridge or larder).

Containers of warm water may be 
placed carefully in the freezer to speed 
up the defrosting.

Do not use pointed or sharp-edged 
objects, such as knives or forks to 
remove the frost.

Never use hair dryers, 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. 

Insert the plug into the wall socket and 
switch on the electricity supply.

Stopping your product
 If your thermostat is equipped with 

“0” position:
- Your product will stop operating 

when you turn the thermostat button to 
“0” (zero) position. Your product will not 
start unless to you turn the thermostat 
button to position “1” or one of the 
other positions again.

If your thermostat is equipped with 
“min” position:

- Unplug your product to stop it.
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6  Maintenance and cleaning

A Never use gasoline, benzene or 
similar substances for cleaning 
purposes.

B We recommend that you unplug the 
appliance before cleaning.

B Never use any sharp abrasive 
instrument, soap, household 
cleaner, detergent and wax polish for 
cleaning.

C Use lukewarm water to clean the 
cabinet of your refrigerator and wipe it 
dry.

C 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.

B Make sure that no water enters the 
lamp housing and other electrical 
items.

B If your refrigerator is not going to be 
used for a long period of time, unplug 
the power cable, remove all food, 
clean it and leave the door ajar.

C Check door seals regularly to ensure 
they are clean and free from food 
particles.

A To remove door racks, remove all the 
contents and then simply push the 
door rack upwards from the base.

ANever use cleaning agents or water 
that contain chlorine to clean the 
outer surfaces and chromium coated 
parts of the product. Chlorine causes 
corrosion on such metal surfaces.

Protection of plastic 
surfaces 

C Do not put the liquid oils or oil-cooked 
meals in your refrigerator in unsealed 
containers as they damage the 
plastic surfaces of your refrigerator. In 
case of spilling or smearing oil on the 
plastic surfaces, clean and rinse the 
relevant part of the surface at once 
with warm water.
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7  Troubleshooting
Please review this list before calling the service. It will save your time and 

money. This list includes frequent complaints that are not arising from defective 
workmanship or material usage. Some of the features described here may not 
exist in your product.

The refrigerator does not operate. 
•	 The plug is not inserted into the socket correctly. >>>Insert the plug into the 

socket securely.

•	 The fuse of the socket which your refrigerator is connected to or the main fuse 
have blown out. >>>Check the fuse.

Condensation on the side wall of the fridge compartment (MULTIZONE, COOL 
CONTROL and FLEXI ZONE).
•	 Ambient is very cold. >>>Do not install the refrigerator in places where the 

temperature falls below 10 °C.

•	 Door has been opened frequently. >>>Do not open and close the door of 
refrigerator frequently.

•	 Ambient is very humid. >>>Do not install your refrigerator into highly humid 
places.

•	 Food containing liquid is stored in open containers. >>>Do not store food with 
liquid content in open containers.

•	 Door of the refrigerator is left ajar. >>>Close the door of the refrigerator.

•	 Thermostat is set to a very cold level. >>>Set the thermostat to a suitable level.
•	 Compressor is not running
•	 Protective thermic of the compressor will blow out during sudden power 

failures or plug-out plug-ins as the refrigerant pressure in the cooling system 
of the refrigerator has not been balanced yet. The refrigerator will start running 
approximately after 6 minutes. Please call the service if the refrigerator does not 
startup at the end of this period.

•	 The fridge is in defrost cycle. >>>This is normal for a full-automatically defrosting 
refrigerator. Defrosting cycle occurs periodically.

•	 The refrigerator is not plugged into the socket. >>>Make sure that the plug is fit 
into the socket.

•	 Temperature settings are not made correctly. >>>Select the suitable temperature 
value.

•	 There is a power outage. >>>Refrigerator returns to normal operation when the 
power restores.

The operation noise increases when the refrigerator is running.
•	 The operating performance of the refrigerator may change due to the changes in 

the ambient temperature. It is normal and not a fault.
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The refrigerator is running frequently or for a long time.
•	 New product may be wider than the previous one. Larger refrigerators operate 

for a longer period of time.

•	 The room temperature may be high. >>>It is normal that the product operates 
for longer periods in hot ambient.

•	 The refrigerator might be plugged in recently or might be loaded with food. 
>>>When the refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take 
longer for it to attain the set temperature. This is normal.

•	 Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do not 
put hot food into the refrigerator.

•	 Doors might be opened frequently or left ajar for a long time. >>>The warm air 
that has entered into the refrigerator causes the refrigerator to run for longer 
periods. Do not open the doors frequently.

•	 Freezer or fridge compartment door might be left ajar. >>>Check if the doors are 
closed completely.

•	 The refrigerator is adjusted to a very low temperature. >>>Adjust the refrigerator 
temperature to a warmer degree and wait until the temperature is achieved.

•	 Door seal of the fridge or freezer may be soiled, worn out, broken or not 
properly seated. >>>Clean or replace the seal. Damaged/broken seal causes 
the refrigerator to run for a longer period of time in order to maintain the current 
temperature.

Freezer temperature is very low while the fridge temperature is sufficient.
•	 The freezer temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the freezer 

temperature to a warmer degree and check.
Fridge temperature is very low while the freezer temperature is sufficient.

•	 The fridge temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the fridge 
temperature to a warmer degree and check.

Food kept in the fridge compartment drawers is frozen.

•	 The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Adjust the fridge 
temperature to a lower value and check.
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Temperature in the fridge or freezer is very high.
•	 The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Fridge compartment 

temperature setting has an effect on the temperature of the freezer. Change the 
temperatures of the fridge or freezer and wait until the relevant compartments 
attain a sufficient temperature.

•	 Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the 
doors frequently.

•	 Door is ajar. >>>Close the door completely.

•	 The refrigerator is plugged in or loaded with food recently. >>>This is normal. 
When the refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take longer 
for it to attain the set temperature.

•	 Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do not 
put hot food into the refrigerator.

•	 Vibrations or noise.
•	 The floor is not level or stable. >>> If the refrigerator rocks when moved slowly, 

balance it by adjusting its feet. Also make sure that the floor is strong enough to 
carry the refrigerator, and level.

•	 The items put onto the refrigerator may cause noise. >>>Remove the items on 
top of the refrigerator.

There are noises coming from the refrigerator like liquid flowing, spraying, etc.

•	 Liquid and gas flows occur in accordance with the operating principles of your 
refrigerator. It is normal and not a fault.

Whistle comes from the refrigerator.
•	 Fans are used in order to cool the refrigerator. It is normal and not a fault.

Condensation on the inner walls of refrigerator.
•	 Hot and humid weather increases icing and condensation. It is normal and not a 

fault. 

•	 Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the 
doors frequently. Close them if they are open.

•	 Door is ajar. >>>Close the door completely.
Humidity occurs on the outside of the refrigerator or between the doors.

•	 There might be humidity in the air; this is quite normal in humid weather. When 
the humidity is less, condensation will disappear.



Bad odour inside the refrigerator.
•	 No regular cleaning is performed. >>>Clean the inside of the refrigerator regularly 

with a sponge, lukewarm water or carbonate dissolved in water.

•	 Some containers or package materials may cause the smell. >>>Use a different 
container or different brand packaging material.

•	 Food is put into the refrigerator in uncovered containers. >>>Keep the food in 
closed containers. Microorganisms spreading out from uncovered containers 
can cause unpleasant odours.

•	 Remove the foods that have expired best before dates and spoiled from the 
refrigerator.

The door is not closing.
•	 Food packages are preventing the door from closing. >>>Replace the packages 

that are obstructing the door.

•	 The refrigerator is not completely even on the floor. >>>Adjust the feet to 
balance the refrigerator.

•	 The floor is not level or strong. >>>Make sure that the floor is level and capable 
to carry the refrigerator.

Crispers are stuck.

•	 The food is touching the ceiling of the drawer. >>>Rearrange food in the drawer.
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Kérjük, előbb olvassa el a használati útmutatót!
Tisztelt Vásárló!
Bízunk benne, hogy termékünk, mely egy modern gyárban készült, és a legaprólékosabb 
minőségirányítási eljárások alapján lett tesztelve, hatékony szolgáltatást fog biztosítani az Ön 
számára.
Ehhez azt javasoljuk, hogy használat előtt alaposan olvassa el a teljes használati útmutatót, 
és azt ne dobja ki, mert a jövőben  még szüksége lehet rá.

Ez a használati útmutató
• Segít a készüléket gyors és biztonságos módon használni.
• Mielőtt a terméket be állítaná és üzembe helyezné, olvassa el a kézikönyvet.
• Tartsa be az utasításokat, főleg azokat, melyek a biztonságra vonatkozó információkat.
• A használati útmutatót tartsa olyan helyen, ahol a jövőben könnyen hozzá tud férni.
• Olvassa el a többi dokumentumot is, melyet a termékhez kapott.
Ne feledje, ez a használati útmutató más modellekre is érvényes lehet.

Szimbólumok és leírásuk
Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat tartalmazza:

Fontos információk vagy hasznos tippek.
Figyelmeztetés az életet és a tulajdont veszélyeztető helyzetekre.
Figyelmeztetés elektromos feszültség miatt.
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Az Ön hűtőszekrénye 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Állítható ajtópolcok 8. Bortartó 
2. Tojástartó. 9. Belső világítás és termosztát gomb 
3. Üvegtartó polcok 10. a) A.) Fagyasztórekesz és jégtálca 

(  modellek esetében)   
b.) Fagyasztott étel rekeszek és 
jégkocka tartó (  modellekhez)  

4. Rekesz  
5. Frissentartó fiók fedele  
6. Leolvasztott víz összegyűjtő 

csatorna - ürítőcső 
 

7. Mozgatható polcok  

*választható 

 A használati útmutatóban található képek szemléltető jellegűek, nem pontosan a 
valódi terméket ábrázolják. Amennyiben olyan részeket talál, amelyek nem 
találhatók meg, az Ön által megvásárolt készülékben, akkor azok más modellekre 
vonatkoznak. 
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Fontos biztonsági figyelmeztetések 

 

Kérjük, olvassa el az alábbi 
információkat: A következő információk 
figyelmen kívül hagyása sérüléseket vagy 
anyagi károkat okozhat. Ezenkívül 
valamennyi garancia érvényét veszti. 

Az Ön készülékének az élettartama 10 
év. Ezen időszak alatt a készülékhez a 
megfelelő működés érdekében eredeti 
alkatrészeket biztosítunk. 

Rendeltetésszerű használat 

A terméket kizárólag 
• beltérben és zárt területeken 

használja, pl. otthonok; 
• zárt munkakörnyezetben használja, 

pl. boltok és irodák; 
• zárt szállásokon használja, pl. 

parasztházak, hotelek, panziók. 
• A terméket ne használja szabadban. 

Általános tudnivalók 

• A termék leselejtezésével/kidobásával 
kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a 
hivatalos szolgáltatónál. 

• A hűtővel kapcsolatos kérdésekkel és 
problémákkal kérjük, forduljon a 
hivatalos szervizhez. Saját maga, ill. 
nem hivatásos személyek nem 
javíthatják a hűtőt a hivatalos szerviz 
tájékoztatása nélkül. 

 

• Fagyasztóval ellátott termék esetén; 
A fagyasztóból kivéve ne egye meg 
azonnal a jégkrémet vagy a 
jégkockákat! (Ez fagyási sérülést 
okozhat a szájban.) 

• Fagyasztóval ellátott termékek 
esetén; Soha ne helyezzen a 
fagyasztóba helyezzen üveges vagy 
kannás italokat. A fagyasztóban ezek 
megrepedhetnek. 

• A fagyott ételeket ne fogja meg 
kézzel, mert hozzáragadhatnak 
a kezéhez. 

• A tisztítás vagy leolvasztás előtt 
húzza ki a hűtőszekrényt. 

• Permetes tisztítószert sose 
használjon a hűtő tisztításánál, illetve 
a leolvasztási folyamatnál. Ez ugyanis 
rövidzárlatot vagy áramütést okozhat 
a hűtő elektromos alkatrészeivel való 
érintkezéskor. 

• Soha ne használja a hűtő egyes 
elemeit, például az ajtót 
támasztékként vagy lépcsőként. 

• Ne helyezzen el elektromos 
készüléket a hűtőben. 

• Ne rongálja meg azon alkatrészeket, 
ahol a hűtőfolyadék áramlik, fúró vagy 
vágó eszközökkel. A párologtató 
gázvezetékeinek, a csőtoldalékok 
vagy a csőburkolatok megsérülésekor 
esetenként kifröccsenő hűtőfolyadék 
bőrirritációt és szemsérülést okoz. 
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• A hűtő szellőzőnyílásait ne takarja és 
ne tömje be. 

• Az elektromos berendezéseket 
kizárólag engedéllyel rendelkező 
személyek javíthatják. Az 
inkompetens személyek által 
elvégzett javítások veszélyforrást 
jelenthetnek. 

• Meghibásodás, ill. karbantartási vagy 
javítási munkálatok során válassza le 
a hűtőt az elektromos hálózatról a 
megfelelő biztosíték kikapcsolásával 
vagy a készülék kihúzásával. 

• A hűtőt a dugónál fogva húzza ki a 
konnektorból. 

• A magas alkoholtartalmú italokat 
lezárva és állítva helyezze el a 
hűtőben. 

• Soha ne tároljon a hűtőben gyúlékony 
vagy robbanó anyagokat tartalmazó 
spray dobozokat. 

• A leolvasztás felgyorsításához csak a 
gyártó által ajánlott mechanikus 
eszközöket vagy egyéb módszereket 
használjon. 

• A készüléket nem használhatják 
fizikai, érzékszervi vagy mentális 
rendellenességben szenvedő, vagy 
képzetlen/tapasztalatlan emberek 
(ideértve a gyermekeket is), kivéve, 
ha az ilyen személy felügyeletét 
valamely, annak biztonságáért felelős 
személy látja el, illetve ez a személy a 
készülék használatára vonatkozóan 
útmutatást biztosít. 

• Ha a hűtő sérült, ne használja azt. 
Amennyiben kérdése van, 
konzultáljon valamelyik szervizessel. 

 

• A hűtő elektromos biztonsága csak 
akkor biztosított, ha lakása 
földelőrendszere megfelel az 
előírásoknak. 

• Ne tegye ki a terméket esőnek, 
hónak, napsütésnek vagy szélnek, 
mert ez kárt tehet a termék 
elektromos rendszerében. 

• A sérülések elkerülése érdekében, 
sérült tápkábel esetén vegye fel a 
kapcsolatot a hivatalos szervizzel. 

• Beszerelés közben ne dugja be a 
hűtőt a konnektorba. Ellenkező 
esetben súlyos vagy halálos sérülést 
szenvedhet. 

• A hűtőszekrény csak élelmiszerek 
tárolására használható. Egyéb célra 
nem használható. 

• A címke és a műszaki adatok leírása 
a hűtőszekrény belsejében, a bal 
oldali falon található. 

• Soha ne csatlakoztassa a 
hűtőszekrényt 
energiamegtakarító 
rendszerhez; ezek kárt tehetnek 
a hűtőszekrényben. 

• Amennyiben kék fény világít a 
hűtőszekrényen, optikai eszközökkel 
ne nézzen a kék fénybe. 

• A manuálisan szabályozott 
hűtőszekrényeknél az áramszünet 
után legalább 5 percet várjon a 
hűtőszekrény bekapcsolása előtt. 

• A termék új tulajdonosnak történő 
átadásakor a ne feledje átadni a 
kézikönyvet is. 
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• A hűtőszekrény szállításakor 
vigyázzon, nehogy kárt tegyen a 
tápkábelben. A kábel meghajlítása 
tüzet okozhat. Soha ne helyezzen 
nehéz tárgyakat a tápkábelre. 

• A készülék bedugásakor soha ne 
fogja meg nedves kézzel a dugót. 

 

• A hűtőszekrényt ne csatlakoztassa 
laza konnektorba. 

• Biztonsági okokból soha ne fújjon 
folyadékot a készülék belső vagy 
külső részeire. 

• Ne fújjon ki gyúlékony anyagokat, pl. 
propán gáz, stb. a hűtőszekrény 
közelében, mert tűz keletkezhet, vagy 
felrobbanhat. 

• Soha ne helyezzen vízzel töltött 
tárgyakat a hűtőszekrény tetejére, 
mert azok kiömlés esetén áramütést 
vagy tüzet okozhatnak. 

• Ne terhelje túl a hűtőszekrényt 
élelmiszerrel. Túlterhelés esetén az 
élelmiszerek leeshetnek és kárt 
tehetnek a hűtőszekrényben az ajtó 
kinyitásakor. 
 

 

• Soha ne helyezzen tárgyakat a 
hűtőszekrény tetejére; ellenkező 
esetben ezek a tárgyak az ajtó 
kinyitásakor vagy becsukásakor 
leeshetnek. 

• Mivel ezek precíz 
teljesítményszabályozást igényelnek, 
a gyógyszerek, a hőérzékeny 
orvosságok és kutatási anyagok stb. 
nem tárolhatók a hűtőszekrényben. 

• Amennyiben hosszú ideig nem 
használja, húzza ki a hűtőszekrényt. 
A tápkábel hibája tüzet okozhat. 

• A dugó hegyét száraz ronggyal 
rendszeresen meg kell tisztítani; 
ellenkező esetben tüzet okozhat. 

• Amennyiben a beállítható lábak 
nincsenek megfelelően beállítva, a 
hűtő billeghet. Az állítható lábak 
megfelelő rögzítése 
megakadályozhatja a billegést. 

• A hűtőszekrény szállításakor soha ne 
emelje fel a fogantyúnál fogva. A 
fogantyú letörhet. 

• Amennyiben a terméket egy másik 
hűtőszekrény vagy fagyasztó mellé 
helyezi, a két készülék közt legalább 
8 cm helyet kell hagynia. Ellenkező 
esetben a szomszédos falak 
bepárásodhatnak. 

Vízadagolóval ellátott 
termékek esetén; 

A víznyomásnak 1 és 8 bar között kell 
maradnia. 

• Kizárólag tiszta ivóvizet használjon. 
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Gyermekbiztonság 

• Amennyiben az ajtó zárral van 
felszerelve, a kulcsot tartsa olyan 
helyen, ahol gyermekek nem 
férhetnek hozzá. 

• A gyermekeket folyamatosan 
felügyelni kell, hogy ne 
babráljanak a termékkel. 

Az WEEE rendeletnek való 
megfelelés és a hulladékok 
ártalmatlanítása 

Ez a termék nem tartalmaz a T.R. 
Környezetvédelmi és Várostervezési 
Minisztériuma által kiadott „Hulladék 
elektromos és elektronikus termékek 
ellenőrzési Rendelete” dokumentumban. 
Megfelel az WEEE rendeletnek. 

Ez a készülék kiváló 
minőségű újra 
felhasználható és 
újrahasznosítható 
alkatrészekből és 
anyagokból készült. Ezért 
a terméket az élettartama 
végén ne a szokásos 
háztartási hulladékkal 

együtt kezelje. Vigye el azt egy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
újrahasznosítására szakosodott 
begyűjtőhelyre. A begyűjtőhelyek 
kapcsán kérjük, tájékozódjon a helyi 
hatóságoknál. Az elhasznált termékek 
újrahasznosításával Ön is segítse a 
környezet és a természetes források 
óvását. Gyermekek biztonsága 
érdekében vágja le a hálózati kábelt, és 
ha van, távolítsa el az ajtó 
zárszerkezetét, hogy a készülék az 
ártalmatlanítás előtt már 
működésképtelen legyen. 

Csomagolásra vonatkozó 
információ 

A termék csomagolóanyagai, a nemzeti 
környezetvédelmi előírásokkal 
összhangban, újrahasznosítható 
anyagokból készültek. A 
csomagolóanyagokat ne a háztartási 
vagy egyéb hulladékokkal együtt dobja ki! 
Vigye el őket a helyi hatóságok által e 
célból kijelölt csomagolóanyag-begyűjtő 
pontokra. 
Ne feledje... 

Minden újrahasznosítható anyag 
nélkülözhetetlen a természetre és a 
nemzeti javakra nézve. 

Amennyiben szeretne hozzájárulni a 
csomagoló anyagok 
újrafelhasználásához, vegye fel a 
kapcsolatot környezetvédelmi 
szervezeteivel vagy a helyi 
önkormányzattal. 

HCA figyelmeztetés 

Amennyiben a termék R600a 
hűtőrendszerrel rendelkezik: 

Ez a gáz gyúlékony. Ennek 
következtében figyeljen oda, hogy 
szállítás és használat közben ne tegyen 
kárt a hűtőrendszerben. Sérülés esetén 
tartsa távol a terméket a lehetséges 
tűzforrásoktól, melynek hatására a 
készülék begyulladhat, továbbá 
folyamatosan szellőztesse a szobát, ahol 
a készüléket elhelyezte. 
Hagyja figyelmen kívül ezt a 
figyelmeztetést, amennyiben a 
hűtőrendszer R134a hűtőközeget 
használ. 
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A termékben használt gáz típusát a 
hűtőszekrény belsejében, a bal oldali 
falon található címkén találja. 

Soha ne égesse el a terméket. 

Energiatakarékossági 
tanácsok, és teendők 

• Ne hagyja sokáig nyitva a hűtő 
ajtajait. 

• Ne tegyen meleg ételt vagy italt a 
hűtőbe. 

• Csak annyi ételt/italt tegyen a 
hűtőbe, hogy az ne akadályozza a 
levegő cirkulációt. 

• Ne helyezze a hűtőt olyan helyre, 
ahol azt közvetlen napsütés éri, vagy 
ahol a közelben hőforrás van (pl. 
sütő, mosogatógép vagy radiátor). A 
hűtőszekrényt helyezze legalább 30 
cm-re bármilyen hőkibocsátó 
eszköztől és legalább 5 cm-re 
elektromos sütőktől. 

• Ügyeljen rá, hogy az ételeket zárt 
edényben tárolja a hűtőben. 

• Fagyasztórekesszel ellátott 
termékek esetén; Akkor tárolhat 
maximális mennyiségű élelmiszert a 
hűtőszekrényben, ha eltávolítja a 
polcokat vagy a fagyasztó fiókját. 
Az Ön hűtőszekrénye 
energiafogyasztását úgy határozták 
meg, hogy a fagyasztó polcait és 
fiókjait eltávolították, és a fagyasztót 
telepakolták. A polc vagy a fiók 
használata esetén, az élelmiszerek 
kisebb mérete miatt nem áll fenn az 
élelmiszerek megfagyásának 
veszélye. 

• A fagyasztott élelmiszer 
hűtőszekrényben történő 
felolvasztása energiát takarít meg, 
és megőrzi az étel minőségét. 
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Amennyiben nem veszi figyelembe a 
használati útmutatóban szereplő 
információkat, a gyártó ezért nem 
vállal semmilyen felelősséget. 

Mire kell figyelnie a hűtő 
áthelyezésekor 

1. A hűtő hálózati kábelét ki kell 
húzni a fali aljzatból. 

2. A hűtő mozgatása előtt ürítse és 
tisztítsa ki. 

3. Újracsomagolás előtt a polcokat, 
tartozékokat, fiókfedőt stb. a hűtőn 
belül rögzíteni kell ragasztószalaggal 
és biztosítani a hatásokkal szemben. 

4. A csomagolást vastag szalaggal 
vagy kötéllel rögzítse, és feltétlenül 
tartsa be a szállítási szabályokat. 

 
5. Őrizze meg az eredeti csomagolást, 

hogy a későbbiekben tudja miben 
szállítani a hűtőt. 

A hűtő beüzemelése előtt, 
A hűtő használata előtt ellenőrizze a 

következőket: 

1. Rögzítse a műanyag éket az alábbi 
ábra szerint. A műanyag ékek célja a 
távolság tartása, ami biztosítja a 
légáramlást a hűtő és a fal között. (A 
kép illusztráció, nem azonos az Ön 
készülékével.) 

2. A hűtőszekrény belsejét a 
„Karbantartás és tisztítás” c. 
fejezetben foglaltak szerint tisztítsa. 

3. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a 
fali konnektorba. Ha az ajtó nyitva 
van, a hűtő belső világítása 
bekapcsol. 

4. A kompresszor bekapcsolásakor egy 
hangot fog hallani. A folyadék és a 
gázok, amelyeket a hűtésrendszeren 
belül lezártak szintén hangot 
adhatnak ki, akár működik a 
kompresszor, akár nem. Ez teljesen 
normális jelenség. 

5. Lehetséges, hogy a hűtő elülső éleit 
melegnek érzi. Ez normális jelenség. 
Ezek a részek azért melegednek fel, 
hogy így elejét vegyék a 
páralecsapódásnak. 

 
6. 

 
Beüzemelés 
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Elektromos csatlakoztatás 

A terméket egy olyan földelt aljzathoz 
csatlakoztassa, mely el van látva 
megfelelő teljesítményű biztosítékkal. 
Fontos: 
• A csatlakozásnak meg kell felelnie az 

országos normáknak. 
• Ügyeljen rá, hogy a tápkábel könnyen 

hozzáférhető legyen a hűtő 
elhelyezése után. 

• A hűtő elektromos biztonsága csak 
akkor biztosított, ha lakása 
földelőrendszere megfelel az 
előírásoknak. 

• A termék belsejének bal oldalán 
található címkén szereplő 
feszültségnek egyeznie kell a hálózati 
feszültséggel. 

• Hosszabbítót és elosztót ne 
használjon a csatlakoztatáshoz. 

 A sérült tápkábel cseréjét bízza 
szakemberre. 

 A terméket hibásan ne üzemeltesse! 
Ilyenkor ugyanis áramütés kockázata 
áll fenn! 

A csomagolás leselejtezése 

A csomagolóanyagok veszélyt 
jelenthetnek a gyermekekre nézve. Ezért 
tartsa a csomagoló anyagokat 
gyermekektől távol, vagy selejtezze le 
azokat a helyi hatóságok hulladékokra 
vonatkozó utasításai szerint. Ne dobja ki 
háztartási hulladékkal együtt, hanem a 
helyi hatóságok által meghatározott 
csomagolás gyűjtő pontokon. 

A hűtő csomagolóanyaga 
újrahasznosítható anyagokból 
készült. 

A régi hűtő leselejtezése 

A hűtőt úgy selejtezze le, hogy 
ezzel ne okozzon kárt a 
környezetnek. 
• A hűtőszekrény ártalmatlanításáról 

konzultáljon a helyi hulladékszállítóval 
vagy a készülék hivatalos 
forgalmazójával. 

A hűtő leselejtezése előtt vágja el a 
tápkábelt, tegye használhatatlanná az 
ajtón lévő zárat (ha van), hogy a 
gyermekeket ne érhesse baj. 
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Elhelyezés és üzembe helyezés 

A Amennyiben a hűtőszekrény 
tárolására kijelölt szoba ajtaja nem elég 
széles, a hűtő ajtajainak eltávolításához 
hívja ki a hivatalos szerviz képviselőjét. 
1.  A hűtőszekrényt könnyen 

hozzáférhető helyre helyezze. 
2. Tartsa távol a hűtőszekrényt a 

hőforrásoktól, a nedves helyektől és a 
közvetlen napsütéstől. 

3. A hatékony működés érdekében a 
hűtőszekrényt egy jól szellőző helyen 
kell elhelyezni. Amennyiben a 
hűtőszekrényt egy fali bemélyedésbe 
helyezi be, a készülék körül minden 
irányból legalább 5 cm helyet kell 
hagyni. Ne helyezze a terméket olyan 
anyagokra, mint például vagy 
pokrócra, vagy szőnyegre. 

4. A rázkódások elkerülése érdekében a 
terméket egy egyenletes padlón 
helyezze el. 

Belső villanykörte cseréje 
 
A hűtőszekrény lámpájának 
cseréjéhez, kérjük, hívja fel a 
szakszervizt. 
A készülékben lévő lámpa/lámpák 
háztartásban lévő helyiségek 
megvilágítására nem 
alkalmas/alkalmasak. A lámpa 
rendeltetése, hogy segítse a 
felhasználót az élelmiszerek 
hűtőszekrénybe/fagyasztószekrényb
e való gyors és biztonságos 
behelyezésében. 
A készülékben használt lámpáknak 
extrém környezeti hatásokat kell 
kibírniuk, mint pl. a -20°C 
hőmérséklet. 
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Az ajtónyitás megfordítása 
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Előkészületek 

 

• A hűtőt legalább 30 cm-re kell 
elhelyezni minden hőforrástól (pl. 
kandalló, sütő, főzőlap), és legalább 5 
cm-re az elektromos sütőktől. 
Ezenkívül óvni kell a közvetlen 
napsütéstől is.  

• Kérjük, ügyeljen rá, hogy a hűtő 
belseje alaposan meg legyen 
tisztítva. 

• A helyiségben, ahol a hűtőt el kívánja 
helyezni, legalább 10 °C-os 
hőmérsékletnek kell lennie. Ennél 
hűvösebb helyen a hűtő optimális 
működését nem tudjuk garantálni.  

• Ha két hűtőt kíván egymás mellett 
elhelyezni, kérjük, hagyjon legalább 2 
cm helyet közöttük. 

• A hűtő első beüzemelésekor kérjük, 
tartsa be az alábbiakat az első hat 
óra alatt. 

• Ne nyitogassa gyakran az ajtót. 
• Üresen, étel behelyezése nélkül kell 

üzemeltetni. 
• Ne húzza ki a hűtőt. Áramkimaradás 

esetén kérjük, tekintse meg az 
"Problémák javasolt megoldása" c. 
részt. 
 

 

• Őrizze meg az eredeti csomagolást, 
hogy a későbbiekben tudja miben 
szállítani a hűtőt. 
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A hűtőszekrény használata 

1 = Legalacsonyabb hűtési beállítás 
(Legmelegebb beállítás) 5 = 
Legmagasabb hűtési beállítás 
(Leghidegebb beállítás) 

(vagy) 
Min. = Legalacsonyabb hűtésfokozat 
(Legmelegebb beállítás) 
Max. = Legmagasabb hűtésfokozat 

(Leghidegebb beállítás) 
A hűtőszekrény átlagos belső 

hőmérsékletének +5°C kell lennie. 
Kérjük ellenőrizze a beállításokat a 

kívánt hőmérsékletnek megfelelően. 
Vegye figyelembe, hogy különböző 

hőmérséklet található a hűtési területen. 
A leghidegebb tartomány a zöldségtartó 

rekesz fölött található. 

A belső hőmérséklet függ a környezeti 
hőmérséklettől, hányszor nyitja ki az ajtót, 
és a bent levő ételek összességétől. 

A rendszeres nyitogatás miatt a 
hőmérséklet emelkedik. 

Ezért, használat után mindig csukja be 
az ajtót. 

A hűtőszekrény belső hőmérséklete a 
következő okok miatt változik; 
• Évszaknak megfelelő hőmérsékletek, 
• Az ajtó gyakori, vagy hosszabb ideig 

történő kinyitása, 
• Forró, le nem hűtött élelmiszer 

behelyezése a hűtőszekrénybe, 
• A hűtőszekrény elhelyezése a 

konyhában (pl. közvetlen napsütés éri 
a készüléket). 

• Ezen okok miatt a termosztát 
használatával a belső hőmérsékletet 
be lehet állítania. A termosztát körüli 
számok a hűtési fokokat jelentik. 

• Ha a környezeti hőmérséklet 
magasabb, mint 32°C, állítsa a 
termosztátot maximális helyzetre. 

• Ha a környezeti hőmérséklet 
alacsonyabb, mint 25°C, állítsa a 
termosztátot minimális helyzetre. 

 

Termosztát beállító gomb 

A hűtő hőmérsékletét a 
hőmérsékletszabályozó szabályozza. 

Meleg Hideg 

(Vagy) min. Max. 
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Hűtés 

Élelmiszerek tárolása 
A hűtőszekrény rekesze a friss ételek 

és italok rövid távú tárolására szolgál. 

Fagyasztás 

Élelmiszerek fagyasztása 
A fagyasztó részt a  zimbólum 

jelzi. 
Használhatja a készüléket friss ételek 

lefagyasztására, valamint előfagyasztott 
ételek tárolására 

Kérjük olvassa le az étel csomagolásán 
levő tárolásra vonatkozó ajánlásokat. 
Fagyasztott élelmiszer tárolása 

A mélyfagyasztott ételek rekeszt a  
szimbólum jelzi.  
A mélyfagyasztott ételek rekesz 

alkalmas előfagyasztott ételek tárolására. 
Az ajánlott tárolásért mindenkor 
figyelembe kell venni az étel 
csomagolásán meghatározottakat. 

Kiolvasztás 

A) Hűtő rész 
A hűtőszekrény rekesz teljesen 

automatikus olvasztást visz végbe. A 
hűtőszekrény lehűlés közben vízcseppek 
és 7-8 mm vastag jég képződhet a 
hűtőszekrény rekesz belső, hátsó falán. 
Az ilyen jégképződés a hűtőrendszer 
miatt teljesen normális. A hátsó fal 
automatikus olvasztás funkciójának 
bizonyos időközönként történő 
használatával a képződött jég 
leolvasztható. A vásárlónak nem kell a 
jeget lekaparnia, illetve nem kell a 
vízcseppeket eltávolítania. 

Az olvasztás miatt létrejövő víz a 
vízelvezető csatornán keresztül távozik, 
majd az elvezetőcsövön keresztül a 
párologtatóba folyik, ahol magától 
elpárolog. 

Bizonyos időközönként ellenőrizze, 
hogy az elvezetőcső nem dugult-e el, és 
amennyiben szükséges, egy pálca 
segítségével tisztítsa meg. 

A mélyhűtő nem végez automatikus 
olvasztási funkciót, így a fagyasztott 
ételek nem romlanak meg. 
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B) Fagyasztó rész 
A kiolvasztás a különleges kiolvasztó 

gyűjtőmedencének köszönhetően nagyon 
egyszerű és koszmentes. 

Olvassza ki évente kétszer vagy ha kb. 
7 mm (1/4”) fagyréteg alakult ki. A 
kiolvasztás eljárás elindításához 
kapcsolja ki a készüléket a fali kimenetnél 
és húzza ki a fődugót. 

Minden ételt be kell csomagolni több 
rétegben újságpapírba és hűvös helyen 
kell tárolni (hűtőszekrényben vagy 
kamrában). 

Melegvizes tartályokat helyezhet el 
óvatosan a mélyhűtőben, hogy 
felgyorsítsa a kiolvasztást. 

Ne használjon hegyes vagy éles szélű 
tárgyakat, így például kést és villát sem 
arra, hogy a fagyot eltávolítsa. 

Soha ne használjon hajszárítót, 
elektromos fűtőtestet vagy egyéb 
elektromos berendezést a 
kiolvasztáshoz. 

Törölje ki szivaccsal a mélyhűtő 
rekeszének aljában összegyűlt 
kiolvasztott vizet. A felengedés után 
alaposan szárítsa meg a belső részt. 

Csatlakoztassa a dugót a konnektorba 
és kapcsolja be az elektromos áramot. 

 
 
A készülék leállítása 

Amennyiben a termosztáton van „0” 
pozíció: 

- A készülék működése leáll, ha a 
hőfokszabályozót 0 (nulla) fokozatba 
állítja. A termék egészen addig nem 
működik, amíg a termosztátot „1”-es vagy 
a nullától eltérő pozícióra nem állítja. 

Amennyiben a termosztáton „min” 
pozíció van: 

- A készülék lekapcsolásához húzza ki 
a tápkábelt a konnektorból. 
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Karbantartás és tisztítás 

Tisztításhoz sose használjon benzint 
vagy hasonló szert. 

 Tisztítás előtt célszerű kihúzni 
a berendezést. 

Soha ne használjon éles, csiszoló 
anyagot, szappant, háztartási 
tisztítót, tisztítószert vagy 
viaszpolitúrt a tisztításhoz. 

 Használjon langyos vizet a hűtő 
belsejének tisztításához, és törölje 
szárazra azt. 

 A belső rész tisztításához mártson 
egy ruhát fél liter vízbe, amelyben 
feloldott egy teáskanál 
szódabikarbónát, csavarja ki, és 
törölje át vele a belsőt, majd törölje 
szárazra. 

 Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a 
lámpabúra alá ill. ne kerüljön 
kapcsolatba más elektromos 
résszel. 

 Ha a hűtőt hosszú ideig nem 
használják, húzza ki a konnektorból, 
távolítson el minden élelmiszert, 
tisztítsa meg, és hagyja félig nyitva 
az ajtót. 

 Rendszeresen ellenőrizze az 
ajtótömítéseket, hogy meggyőződjön 
róla, hogy tiszták és 
ételmaradékoktól mentesek. 

 Az ajtópolcok eltávolításához vegyen 
ki onnan mindent, majd egyszerűen 
tolja fel az alapzatról. 

 A termék külső felületeinek és a 
krómbevonatos részek tisztításához 
soha ne használjon tisztítószereket 
vagy klórt tartalmazó vizet. A klór 
korróziót okoz az ilyen 
fémfelületeken. 

A műanyag felületek védelme 

• Fedetlenül ne tegyen be olajat vagy 
olajban sült ételeket a hűtőbe, mert az 
olaj kárt tesz a hűtő műanyag 
részeiben. Amennyiben olaj ömlik 
vagy kenődik a műanyag felületekre, 
öblítse le és tisztítsa meg az adott 
részt langyos vízzel. 
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Hibaelhárítás 

Kérjük, mielőtt kihívná a szervizt, olvassa át a következő listát. Ezzel időt és pénzt 
takaríthat meg. Ez a lista azon gyakran előforduló panaszokat tartalmazza, melyek 
nem a hibás gyártásból vagy anyagokból erednek. Az itt ismertetett tulajdonságok 
közül nem mindegyik található meg az Ön készülékén. 

 

A hűtőszekrény nem működik. 
• A hálózati dugasz nincs megfelelően csatlakoztatva a konnektorba. 

>>>Csatlakoztassa biztonságosan a hálózati dugaszt a konnektorba. 
• Kiment a főbiztosíték, vagy annak a konnektornak a biztosítéka, amelyikhez a 

hűtőszekrény csatlakozik. >>>Ellenőrizze a biztosítékot. 
Lecsapódás található a fagyasztó oldalfalán. (MULTI ZONE, HŰTÉS SZABÁLYOZÓ 
és FLEXI ZONE) 
• A külső környezet nagyon hideg. >>>Ne működtesse a hűtőszekrényt olyan 

helyiségben, amelynek a hőmérséklete 10°C alatt van. 
• Az ajtót gyakran kinyitották. >>>A hűtőszekrényt nem szabad gyakran nyitogatni. 
• A külső környezet nagyon nyirkos. >>>Ne működtesse a hűtőszekrényt nagyon 

nyirkos helységben. 
• A folyadéktartalmú élelmiszereket nyitott rekeszekben tárolja. 

>>>Ne tároljon folyadéktartalmú élelmiszereket zárt rekeszekben. 
• A hűtőszekrény ajtaját nyitva hagyták. >>>Csukja be a hűtőszekrény ajtaját. 
• A hőfokszabályozót nagyon alacsony fokra állították. >>>Állítsa a hőfokszabályozót 

megfelelő fokra. 
• A kompresszor nem működik 
• Váratlan áramszünet vagy a hálózati csatlakozó dugó ki-behúzása közben a 

kompresszor biztosítéka kiolvad, mert a hűtőszekrény hűtőrendszerében a nyomás 
nem egyenletes. A hűtőszekrény kb. 6 perc után fog bekapcsolni. Kérjük, hívja ki a 
szervizt, ha a hűtőszekrény ezután sem indulna el. 

• A hűtőszekrény kiolvasztás ciklusban van. >>>Ha a hűtőszekrény kiolvasztása 
teljesen automatizált, ez normális állapot. Az olvasztási ciklus megadott 
időközönként megy végbe. 

• A hűtőszekrény nincs csatlakoztatva a konnektorba. >>>Csatlakoztassa 
megfelelően a csatlakozó dugót a konnektorba. 

• Nem megfelelően végezte el a hőmérséklet-beállításokat. 
>>>Válassza ki a megfelelő hőmérsékleti értéket. 

• Áramszünet van. >>>Amikor az áramszolgáltatás helyreáll, a hűtőszekrény ismét 
normálisan fog működni. 

A működés zaj a hűtő működése közben egyre hangosabb. 
• A hűtőszekrény működési teljesítménye a környezetei hőmérséklet változásának 

függvényében változik. Ez normális, nem utal hibára. 
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A hűtőszekrény gyakran vagy hosszú ideig működik. 
• Az új készülék esetleg szélesebb a korábbinál. A nagyobb hűtőszekrények 

hosszabb ideig működnek. 
• A szoba hőmérséklete magas. >>>Magas hőmérséklet esetén a készülék 

hosszabb működése normális. 
• A hűtőszekrényt nemrég kapcsolták be újra, vagy nemrég töltötték tele 

élelmiszerrel. >>>Ha a hűtőszekrényt nemrég kapcsolták be, vagy nemrég töltötték 
meg élelemmel, a beállított hőmérséklet elérése hosszabb időt vehet igénybe. Ez 
normális jelenség. 

• Nagyobb mennyiségű forró ételt tettek be a hűtőszekrénybe. >>>Ne tegyen forró 
ételt a hűtőszekrénybe. 

• Gyakran nyitogatták a hűtő ajtaját, vagy hosszabb időre nyitva hagyták. >>>A 
hűtőszekrénybe került meleg levegő miatt a készülék tovább működik. Ne nyissa ki 
az ajtókat túl gyakran. 

• A hűtő vagy a fagyasztó ajtaját nyitva felejtették. >>>Ellenőrizze, hogy az ajtók 
megfelelően be vannak csukva. 

• A hűtőszekrényt nagyon alacsony hőmérsékletre állították be. >>>Állítsa a 
hűtőszekrény hőfokát magasabbra, és várja meg, amíg a megfelelő hőmérsékletet 
eléri. 

• A hűtő vagy a fagyasztó ajtajának a tömítése elpiszkolódott, elrongyolódott, 
elszakadt vagy nincs pontosan a helyén. >>>Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a 
tömítést. A sérült/törött szigetelés hatására a tovább ideig működik annak 
érdekében, hogy fenn tudja tartani az aktuális hőmérsékletet. 

A fagyasztó hőmérséklete túl alacsony, miközben a hűtő hőmérséklete megfelelő. 
• A fagyasztó nagyon alacsony értékre lett állítva. 

>>>Állítsa a fagyasztó hőmérsékletét magasabbra, és ellenőrizze. 
A hűtő hőmérséklete túl alacsony, miközben a fagyasztó hőmérséklete megfelelő. 
• A hűtő hőmérsékletre nagyon magas értékre lett állítva. 

>>>Állítsa a hűtő hőmérsékletét magasabbra, és ellenőrizze. 
A hűtő fiókjában tartott élelmiszer megfagyott. 
• A hűtő hőmérsékletre nagyon magas értékre lett állítva. 

>>>Állítsa a hűtő hőmérsékletét alacsonyabb értékre, és ellenőrizze. 
A hűtő vagy a fagyasztó hőmérséklete nagyon magas. 
• A hűtőt hőmérsékletét nagyon magas fokra állították be. >>>A hűtő hőfokának a 

beállítása hatással van a fagyasztó hőmérsékletére. Változtassa meg a hűtő vagy a 
fagyasztó hőmérsékletét, és várjon amíg a megfelelő rekeszek elérik a megfelelő 
hőmérsékletet. 

• Az ajtókat gyakran nyitogatták, vagy hosszabb időre nyitva felejtették. >>>A hűtőt 
nem szabad gyakran nyitogatni. 

• Nyitva van az ajtó. >>>Csukja be az ajtót teljesen. 
• A hűtőszekrényt nemrég kapcsolták be, vagy töltötték meg élelmiszerrel. >>>Ez 

normális. Amikor a hűtőszekrényt nemrég csatlakoztatták vagy töltötték meg 
élelmiszerrel, akkor tovább fog tartani elérni a beállított hőmérsékletet. 

• Nagyobb mennyiségű forró ételt tettek be a hűtőszekrénybe. >>>Ne tegyen forró 
ételt a hűtőszekrénybe. 

• Rezgés vagy zörej. 
• A padló egyenetlen vagy nem szilárd. >>> Ha a hűtőszekrény mozog, a lábak 

állításával kell kiegyensúlyozni. Győződjön meg arról is, hogy a padló elég erős és 
egyenletes-e ahhoz, hogy elbírja a hűtőszekrényt. 
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• A hűtőszekrény tetejére tett tárgyak egymáshoz verődnek, és ez okozza a zörejt. 
>>>A hűtőszekrény tetejéről le kell venni a feltett tárgyakat. 

A hűtőszekrényből szokatlan zajok hallhatók, mintha valami kifolyt volna vagy 
spriccelne stb. 
• A hűtőszekrény működésének megfelelő folyadék vagy gázáramlás történik. Ez 

normális, nem utal hibára. 
Sípolás jön a hűtőszekrényből. 
• A ventilátorok működnek, és a hűtőszekrény hűtésére szolgálnak. Ez normális, 

nem utal hibára. 
Kondenzáció a hűtőszekrény belső falain. 
• A meleg vagy párás levegő növeli a jégképződést és a kondenzációt. Ez normális, 

nem utal hibára. 
• Az ajtókat gyakran nyitogatták, vagy hosszabb időre nyitva felejtették. >>>A hűtőt 

nem szabad gyakran nyitogatni. Zárja be őket, ha nyitva vannak. 
• Nyitva van az ajtó. >>>Csukja be az ajtót teljesen. 
Pára jelenik meg a hűtőszekrény külső részén vagy az ajtók közt. 
• Elképzelhető, hogy pára van a levegőben; párás időben ez teljesen normális. 

Ha a páratartalom kevesebb lesz, a kondenzáció eltűnik. 
Kellemetlen szag érezhető a hűtőben. 
• Nem végeztek rendszeres tisztítást. >>>Egy szivacs, langyos víz vagy szóda 

segítségével rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény belső részét. 
• A szagot lehet, hogy az edények vagy csomagolóanyag okozza. 

>>>Használjon másik edényt, vagy más gyártótól származó csomagolóanyagot. 
• A hűtőbe helyezett élelmiszer fedetlen tárolókban legyen. 

>>>Tartsa az élelmiszert zárt tárolókban. A lefedetlen edényekből kiszabaduló 
mikroorganizmusok kellemetlen szagokat eredményezhetnek. 

• Távolítsa el a hűtőszekrényből a romlott ételeket, és azokat, amelyeknek a 
szavatossági ideje lejárt. 

Az ajtó nem zárul be. 
• Az élelmiszerek csomagolása akadályozza az ajtó becsukódását. >>>Cserélje ki 

az ajtót akadályozó csomagolást. 
• A hűtőszekrény nem áll vízszintesen a padlón. >>>A lábak segítségével állítsa a 

hűtőszekrényt megfelelő pozícióba. 
• A padló nem egyenletes, vagy nem szilárd. >>>Gondoskodjon arról, hogy a padló 

vízszintes legyen, és a hűtőszekrényt elbírja. 
A rács beragadt. 
• Az élelmiszer lehet, hogy hozzáér a fiók tetejéhez. >>>Rendezze át az 

élelmiszereket a fiókban. 
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