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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. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Вашия апарат съдържа хладилна течност R600a (запалим само при определени условия) газ от естествен произход 
който е силно съвместим със изискванията за опазване на околната среда. За да осигурите нормална работа на 
Вашият уред моля спазвайте следните правила: 
 Осигурете нормална вентилация на уреда. 
 Не използвайте механични устройства за размразяване на уреда, освен тези препоръчни от производителя. 
 Не наранявайте хладилната верига. 
 Не използвайте електрически уреди вътре в апарата. 
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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. 
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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 10 
degrees C (50 degrees F) at night and/or 
especially in winter, as it is designed to 
operate in ambient temperatures between +10 
and +38 degrees C (50 and 100 degrees F). 
At lower temperatures the appliance may not 
operate, resulting in a reduction in the storage 
life of the food. 
2. Do not place the appliance near cookers or 
radiators or in direct sunlight, as this will 
cause extra strain on the appliance's 
functions. If installed next to a source of heat 
or freezer, maintain the following minimum 
side clearances: 
From Cookers 30 mm 
From Radiators 300 mm 
From Freezers 25 mm 
3. Make sure that sufficient room is provided 
around the appliance to ensure free air 
circulation (Item 2). 
• Put the back airing lid to the back of your 
refrigerator to set the distance between the 

refrigerator and the wall (Item 3). 
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4. The appliance should be positioned on a 
smooth surface. The two front feet can be 
adjusted as required.To ensure that your 
appliance is standing upright adjust the two 
front feet by turning clockwise or anti-
clockwise, until firm contact is secured with 
the floor. Correct adjustment of feet prevents 
excessive vibration and noise (Item 4). 
5. Refer to "Cleaning and Care" section to 
prepare your appliance for use. 
 

Getting to know your appliance 
(Item 1) 
 

1 - Thermostat and lamp housing 
2 - Adjustable Cabinet shelves        
3 - Wine bottles support 
4 - Water collector 
5 - Crisper cover    
6 - Crispers 
7 - Ice tray support & ice tray 

   8 - Compartment for quickly freezing 
   9 - Compartments for frozen foods  keeping 
 10 - Adjustable foot 
 11 - Dairy Compartment 
 12 - Shelf for jars 
 13 - Keeping cup 
 14 - Shelf for bottles 
 

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. Fresh fruit and vegetables should be 
cleaned and stored in the crispers. 
  6. Bottles can be kept in the door section. 

  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. 
 

Temperature control and adjustment 
 

Operating temperatures are controlled by the 
thermostat knob (Item 5) and may be set at 
any position between 1 and 5 (the coldest 
position). 
The average temperature inside  the fridge 
should be around +5°C (+41°F). 
Therefore adjust the thermostat to obtain the 
desired temperature. Some sections of  the 
fridge may be cooler or warmer (such as 
salad crisper and top part of the cabinet)  
which is  quite normal. We recommend that 
you check the temperature periodically with a 
thermometer to ensure that the cabinet is kept 
to this temperature. Frequent door openings 
cause internal temperatures to rise, so it is 
advisable to close the door as soon as 
possible after use. 
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Before operating 
 

Final Check 
Before you start using the appliance check 
that: 
1. The feet have been adjusted for perfect 
levelling. 
2. The interior is dry and air can circulate 
freely at the rear. 
3. The interior is clean as recommended 
under "Cleaning and care.” 
4. The plug has been inserted into the wall 
socket and the electricity is switched on. 
When the door is open the interior light will 
come on. 
And note that: 
5. You will hear a noise as the compressor 
starts up. The liquid and gases sealed within 
the refrigeration system may also make some 
(noise), whether the compressor is running or 
not. This is quite normal. 
6. Slight undulation of the top of the cabinet is 
quite normal due to the manufacturing 
process used;  it is not a defect. 
7. We recommend setting the thermostat knob 
midway and monitor the temperature to 
ensure the appliance maintains desired 
storage temperatures (See section 
Temperature Control and Adjustment). 
8. Do not load the appliance immediately it is 
switched on. Wait until the correct storage 
temperature has been reached. We 
recommend checking the temperature with an 
accurate thermometer (see; Temperature 
Control and Adjustment). 
 

Storing frozen food 
 

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

Freezing fresh food 
 

Please observe the following instructions to 
obtain the best results. 
Do not freeze too large a quantity at any one 
time. The quality of the food is best preserved 
when it is frozen right through to the core as 
quickly as possible. 
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, keep the 
thermostat knob at medium 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 (Item 6). 
During defrosting, water droplets may form at 
the back of the fridge compartment where a 
concealed evaporator is located. Some 
droplets may remain on the liner and refreeze 
when defrosting is completed. Do not use 
pointed or sharp-edged objects such as 
knives or forks to remove the droplets  which 
have refrozen. 
If, at any time, the defrost water does not 
drain from the collection channel, check that 
no food particles have blocked the drain tube. 
The drain tube can be cleared with a pipe-
cleaner or similar implement. 
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 7). 
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 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 8 
& 9). Insert the plug into the wall socket and 
switch on the electricity supply. 
 

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. 
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  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. 
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 10). 
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Do’s and don’ts 
 

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

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. 

Do- Defrost food in the fridge compartment. 
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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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• That the temperature control has been set 
correctly. 

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

 
 

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

1.  The operation noise can increase during 
the operation. 
- In order to keep the temperatures at the 

adjusted temperatures, the compressor of 
the appliance starts periodically.  The noise 
produced by the compressor becomes 
stronger when it starts and a click can be 
heard when it stops.  

- The performance and operation features of 
the appliance can change according to the 
modifications of the temperature of the 
ambient environment. They must be 
considered as normal. 

2.  Noises like liquids flowing or as being 
sprayed 
- These noises are caused by the flow of the 

refrigerant in the circuit of the appliance and 
comply with the operation principle of the 
appliance. 

3.  Other vibrations and noises. 
- The level of noise and vibrations can be 

caused by the type and the aspect of the 
floor on which the appliance is placed. Make 
sure that the floor does not have significant 
level distortions or if it can yield to the weight 
of the appliance (it is flexible). 

- Another source of noise and vibrations is 
represented by the objects placed on the 
appliance. These objects must be removed 
from the appliance 

- 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.  

 

 

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 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Инструкции за употреба 

Поздравления за Вашия избор на BEKO Качествени 
Уреди, създадени да Ви служат дълги години. 
 
 
 

Сигурността преди всичко! 
 
Не включвайте Вашия уреда  към електрическата мрежа 
преди да свалите опаковката и предпазните средства за 
транспортиране. 
 Оставете уреда неподвижен поне 4 часа преди 
включване, за да позволите компресорното масло да се 
установи в нормално положение, особено ако хладилника  
е транспортиран хоризонтално. 
 При изхвърляне на уреда, свалете ключалката и резето 
за да предотвратите заключването на деца вътре в уреда. 
 Използвайте уреда само по предназначение. 
 Не излагайте уреда на огън, тъй като съдържа запалими 
съставки в своята изолация. Препоръчваме Ви да се 
свържете с близкия сервиз за информация и налични 
услуги. 
 Не препоръчваме употреба на уреда  в неотоплено, 
студено помещение. (като гараж, килер, мазе, тераса и 
т.н.) 
За да получите максимално добро и безаварийно 
функциониране на уреда, е много важно да прочетете 
внимателно тези инструкции. Неспазването на 
инструкциите може да доведе до лишаването Ви от 
безплатен сервиз в гаранционния период. 
Моля, пазете книжката с инструкции на сигурно място, 
лесно за справка. 
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  Този уред не е предназначен за употреба от хора с физически, сетивни и умствени 
проблеми както и от хора без опит и познания, освен ако те не са стриктно 
инструктирани от компетентно лице относно работата и мерките за безопасност.  
  Не оставяйте децата си да играят с уреда без надзор. 

 

БГ                                                    Инструкции за употреба  
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Електрически изисквания 
 

Преди да включите уреда към 
електрическата мрежа, убедете се, че 
волтажа и честотата на мрежата 
отговарят на необходимите за работата 
на Вашия уред. 
 

Внимание! Този уред трябва да бъде 
заземен. 
Поправки по електрическата система 
трябва да се извършват само от 
квалифициран техник. Неправилни 
поправки от неквалифицирани хора крият 
риск от лоши последствия за потребителя 
на уреда. 
Внимание! 
Този уред работи с R600a, безопасен, но 
лесно запалим газ. При транспортиране и 
монтаж на уреда внимавайте да не 
повредите охладителната система. Ако 
охладителната система е повредена и 
има изтичане на газ от системата, пазете 
уреда от топлинни източници и 
задължително проветрете помещението. 
Предупреждение – Не използвайте 
каквито и да е уреди за ускоряване на 
процеса на размразяване, освен тези 
препоръчани от производителя. 
Предупреждение – Внимавайте за 
повреди на охладителната верига. 
Предупреждение – Не поставяйте в 
хладилника/фризера електрически уреди, 
освен ако това не е изрично упоменато от 
производителя. 
Предупреждение – При повреда в 
захранващия кабел, той трябва да бъде 
подменен от производителя, сервизен 
представител или друг квалифициран 
специалист с цел да се избегне всякакъв 
риск. 
 

Транспортни инструкции 
 

1. Уреда трябва да се транспортира само 
изправен. Опаковката трябва да се запази 
непокътната по време на транспорта. 
2. Ако по време на транспорта уреда е 
бил в хоризонтално положение, не трябва 
да се включва поне 4 часа, за да се 
установи системата. 

3. Неспазването на инструкциите за 
експлоатация може да доведе до 
сериозни повреди на уреда – за което 
производителя не носи отговорност. 
4.Уредът трябва да бъде защитен от 
дъжд, влага и други атмосферни влияния. 
Важно! 
 Когато почиствате уреда , внимавайте 
да не докосвате кондензаторните метални 
жички на гърба, защото това може да 
доведе до нараняване на пръстите и 
ръцете. 
 Не се опитвайте да сядате или да 
стъпвате върху уреда, тъй като не е 
предназначен за такава употреба. Можете 
да се нараните или да повредите Вашия 
уред. 
 Внимавайте за повреди на захранващия 
кабел при транспортирането и 
инсталирането. 
 Не позволявайте деца да играят с уреда 
или управлението му. 
 

Инструкции при инсталиране 
 

1. Не инсталирайте уреда  в помещение, 
където температурата пада под 10°C през 
нощта и/или особено през зимата, тъй 
като е предназначен да работи при 
температури между +10 и +38°C. 
2. Не поставяйте Вашия 
хладилник/фризер близо до печки или 
радиатори или на директна слънчева 
светлина, защото това предизвиква 
допълнително натоварване в работата на 
Вашия хладилник/фризер. Ако се налага 
поставяне в близост до източник на 
топлина или фризер, моля, спазвайте 
следните разстояния: 
От Печки 30 мм 
От Радиатори 300 мм 
От Фризери 25 мм 
3. Убедете се, че е осигурено достатъчно 
пространство около Вашия 
хладилник/фризер, за да осигурите 
свободна циркулация на въздух. (Фиг. 2) 
 Поставете капачето на задния панел на 
хладилника/фризера, като по този начин 
отделите хладилника/фризера от стената 

(Фиг. 3). 
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4. Поставете Вашия хладилник/фризер на 
равна повърхност. Двете предни крачета 
могат да се регулират чрез въртене по 
посока и обратна на въртенето на 
часовниковата стрелка. Нивелирането на 
Вашия уред  предотвратява 
допълнителните вибрации и шум (Фиг. 4).  
5. Вижте указанията “Почистване и грижи”, 
за да подготвите уреда за употреба. 
 

Запознаване с вашия уред 
(Фиг. 1) 
 
  1 - Термостат и вътрешно осветление 
  2 - Подвижни рафтове 
  3 - Отдел за бутилки вино 
  4 - Дренажна тръба 
  5 - Капак на контейнера за плодове и  

зеленчуци 
  6 - Контейнер за съхранени на плодове и 

зеленчуци 
  7 - Отделение за лед 
  8 - Контейнер за бързо замразяване 
  9 - Контейнер за съхранение на 

замразени храни 
10 - Предни крачета 
11 - Контейнер с капак 
12 - Поставка са буркани 
13 - Държаща купа 
14 - Поставки за бутилки 

  

Препоръки при подреждане на 
храната  
 

Основни препоръки за получаване на 
оптимално съхранение и хигиена: 
1.Този уред и предназначен за 
краткотрайно съхранение на пресни храни 
и напитки. 

2. Контейнера маркиран с   е 
подходящ за замразяване и съхранение 
на храни. 
3. Млечните продукти трябва да се 
съхраняват в специалното отделение на 
вратата на хладилника. 
4. Готвените храни трябва да се 
съхраняват в херметически съдове. 

  5. Опаковани продукти може да държите 
на рафтовете. Свежите плодове и 
зеленчуци трябва се съхраняват 
почистени в специалните чекмеджета 
отредени за тях. 
  6. Бутилките може да държите в 
отделението на вратата. 
  7. За съхранение на сурово месо, 
опаковайте в полиетиленови торбички и 
поставете на ниските рафтове. Не 
позволявайте да влиза в контакт с готвена 
храна, за да избегнете разлагане. За 
безопасност, съхранявайте сурово месо 
не повече от 2-3 дни. 
  8. За максимална ефективност 
подвижните рафтове не трябва да се 
покриват с хартия или други материали, 
за да се осигури свободна циркулация на 
студен въздух. 
  9. Не съхранявайте растително олио на 
рафтовете на вратата на хладилника. 
Дръжте храните опаковани или покрити. 
Изчакайте горещите храни и напитки да 
изстинат преди да ги замразите. Не 
съхранявайте отворена храна от консерва 
в консервената кутия. 
10. Не замразявайте газирани напитки. 
11. Някои плодове и зеленчуци се 
развалят, ако се съхраняват при 
температури около 0°C. По тази причина 
увивайте в полиетиленови торбички 
ананаси, краставици, домати и др. 
12. Високоалкохолните напитки трябва да 
се съхраняват в изправено положение в 
здраво затворени бутилки. Никога не 
съхранявайте продукти, които съдържат 
лесно запалим газ (като спрейове, 
кремове и др.) или експлозивни вещества. 
Те представляват опасност от експлозия. 
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Контрол на температурата и 
настройки 
 

Работната температура се контролира от 
термостата (Фиг. 5) и може да се настрои 
на всяка позиция между 1 и 5. 
Средната температура вътре в 
хладилника трябва да бъде около +5°C. 
Препоръчваме Ви да проверявате 
температурата периодично с термометър 
за да постигнете най-добрата 
температура.  
Честото отваряне на вратата води до 
покачване на вътрешната температура, 
затова е препоръчително вратата да се 
затваря веднага след употреба. 
 

Преди работа 
 

Последна проверка 
Преди да включите Вашия уред, уверете 
се, че: 
  1. Крачетата са регулирани в положение 
до перфектно нивелиране. 
  2. Вътрешността е суха и въздухът може 
свободно да циркулира зад уреда. 
  3. Вътрешността е чиста според 
препоръките на  “Почистване и грижи” 
  4. Включвате щепсела към контакта на 
ел.мрежа. Зеленият и червеният 
индикатор ще светнат и компресора 
започва да работи. 
Обърнете внимание на следното: 
  5. Ще чуете звук, когато се включи 
компресора. Течността и газовете в 
охлаждащата система също могат да 
шумят леко, което е съвсем нормално. 
  6. Нормално е да се появи лека промяна 
в горната страна на Вашия уред, това се 
дължи на използваната производствена 
технология, това не е дефект. 
 

  7. Препоръчваме да настроите 
термостата на средно положение и да 
измерите температурата, за да се 
уверите, че уредът поддържа желаната 
температура за съхранение. (Виж 
“Контрол на температурата и настройки”) 
  8. Не зареждайте Вашия уред веднага 
след включване. Изчакайте, докато 
достигне желаната температура. 
Препоръчваме измерване на 
температурата с точен термометър. (Виж 
“Контрол на температурата и настройки”) 
 

Съхранение на замразена храна 
 

Този уред е подходящ за дългосрочно 
съхранение на готови замразени храни, 
може също да се използва за 
замразяване и съхранение на прясна 
храна. 
При спиране на ел.ток или проблем в 
захранването, не отваряйте вратата. 
Замразената храна няма да пострада за 
срок до 18 часа. Ако ел.захранване не се 
възстанови в този период, тогава 
хранителните продукти трябва да се 
проверят и да се консумират незабавно 
или да се сготвят и да се замразят отново. 
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Замразяване на пресни 
хранителни продукти 
 

Моля, спазвайте следните инструкции за 
отлични резултати. 
Не замразявайте наведнъж големи 
количества продукти. Качествата на 
храните се запазват най-добре,  когато се 
замразят максимално бързо. 
Не превишавайте фризерния капацитет 
на Вашия уред. 
Поставянето на топла храна във фризера 
води до интензивна и продължителна 
работа на охлаждащата система докато 
храната не замръзне сигурно. 
Когато замразявате пресни продукти, 
поставете термостата в средна позиция. 
При замразяване на малки количества 
храна до ½ кг. не е необходима настройка 
на термостата.  
Вземете специални мерки да не смесвате 
вече замразена храна и пресни продукти. 
 

Лед 
 

Напълнете с вода формите за лед на ниво 
¾ и ги поставете във фризера. 
Изваждайте леда от формите с дръжката 
на лъжица или подобен предмет, никога 
не използвайте остри предмети като 
ножове или вилици. 

Размразяване 
 

А/ Хладилно отделение 
Хладилното отделение се размразява 
автоматично. Размразената вода се стича 
към дренажната тръбата чрез 
събирателен контейнер на гърба на уреда 
(Фиг. 6). 
Капчиците вода могат да останат и да 
замръзнат отново след размразяването. 
Не използвайте остри предмети като 
ножове, вилици, за да отстраните 
замръзналите капчици. 
Ако размразената вода не се изтича от 
събирателния канал, проверете дали 
хранителни частици не са блокирали 
дренажната тръба. Почистете внимателно 
дренажната тръба (Фиг. 7). 
 

Б/ Фризерно отделение 
Размразяването е много бързо и 
безпроблемно, благодарение на 
специалното събирателно легенче. 
Размразявайте 2 пъти в годината или 
когато заледения слой стане над 7 мм. За 
да започне размразяването, изключете 
уреда от ел.мрежа. Всички хранителни 
продукти трябва да бъдат опаковани в 
няколко пласта хартия и съхранени на 
студено място (например хладилник или 
килер). 
Съдове с топла вода могат да се поставят 
внимателно във фризера, за да ускорят 
размразяването. 
Не използвайте остри предмети, като 
ножове или вилици, за да отстраните 
леда. 
Никога не използвайте сешоари за коса, 
електрически нагреватели или други 
подобни ел.уреди за размразяване. 
Попийте събралата се размразена вода в 
дъното на фризерното отделение. След 
размразяване, подсушете напълно 
вътрешността (Фиг. 8 & 9). След това 
включете уреда отново. 
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Подмяна на лампичката от 
вътрешното осветление 
 

За да подмените лампичката в 
хладилника, моля обадете се в 
оторизирания сервиз. 
Лампата(ите) в този уред не са 
подходящи за осветление в битови 
помещения. Предназначението на тази 
лампа е да помага на потребителя да 
оставя хранителни продукти в 
хладилника/фризера по безопасен и 
удобен начин. 
Лампите, използвани в този уред, трябва 
да издържат на екстремни физически 
условия като температура под -20°С. 
 

Почистване и грижи 
 

1. Препоръчваме преди почистване да 
изключите уреда от ел.мрежа. 
2. Никога не използвайте остри 
инструменти или абразивни вещества, 
сапун, прах за пране и др.подобни за 
почистване. 
3. Използвайте хладка вода за почистване 
и подсушавайте щателно. 
4. За по-щателно почистване 
вътрешността на уреда, използвайте 
напоена кърпа в разтвор на сода 
бикарбонат и вода. 
5. Не позволявайте вода да попада в 
отварите. 

  6. Ако няма да използвате уреда за 
дълго време, изключете го, извадете 
всички хранителни продукти, почистете го 
и оставете вратата открехната. 
  7. Препоръчваме  да полирате 
металните части на продуктите (като 
външната част на вратата и стените на 
уреда). 
  8. Домашният прах, който се събира на 
гърба на уреда, трябва да се почиства с 
прахосмукачка веднъж годишно. 
  9. Проверявайте периодично 
уплътненията на вратите, за да сте 
сигурни, че не са зацапани с хранителни 
частици. 
10.  Никога: 
 Не почиствайте уреда с неподходящи 
материали; като продукти на основата на 
петрол. 
 В никакъв случай не излагайте уреда на 
висока температура. 
 Не ползвайте абразивни материали за 
почистване. 
11. За да свалите капака на отделението 
за млечни продукти: 
 Повдигнете капака и го издърпайте леко 
отстрани. 
 За да извадите контейнерите, натиснете 
леко нагоре. 
12. Пластмасовия контейнер за събиране 
на размразен лед, винаги трябва да е 
добре почистен.  За почистването му, 
следвайте следните инструкции: 
 Преди почистването на контейнера 
изключете хладилника от захранващата 
мрежа.  
 Внимателно свалете болтовете на 
компресора използвайки клещи, за да 
извадите пластмасовия контейнер.  
 Повдигнете го леко нагоре. 
 Сега можете да го почистите. 
 След почистването, поставете го 
обратно. 
13. За да извадите някой от контейнерите, 
издърпайте максимално, наклонете леко 
настрани и извадете. 
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Промяна посоката на отваряне на 
вратата 
 

Действайте по посочения ред на 
приложената схема. (фиг. 10) 
 

Полезни съвети 
 

 Почиствайте и размразявайте редовно 
Вашия уред. (вижте “Размразяване”). 
 Съхранявайте сурово месо и птици под 
готвена храна и млечни продукти. 
 Отстранявайте всички излишни листа и 
пръст от зеленчуците. 
 Оставяйте марули, зеле, магданоз и 
карфиол със стеблата. 
 Завивайте сиренето първо в 
импрегнирана хартия, след това в 
полиетиленова торбичка максимално 
стегнато. За отлични резултати, 
изваждайте от хладилното отделение 
около един час преди консумация. 
 Завивайте свободно сурово месо и 
птици в полиетиленово или алуминиево 
фолио. Това предпазва от изсушаване. 
 Завивайте риба и карантия в 
полиетиленови торбички. 
 Храни със силна миризма или бързо 
изсушаващи се поставяйте в 
полиетиленови торбички, алуминиево 
фолио или затворен съд. 
 Опаковайте хляба добре, за да го 
запазите свеж. 
 Охлаждайте бели вина, бира, 
минерална вода преди сервиране. 
 Проверявайте често съдържанието на 
фризера. 
 Съхранявайте възможно най-кратко 
храната и съблюдавайте сроковете на 
годност и датите за срок на консумация. 
 Съхранявайте готовите замразени храни 
в съответствие с посочените инструкции 
на пакетите. 
 Винаги избирайте висококачествени 
пресни хранителни продукти и 
почиствайте щателно преди 
замразяването им. 

 Подготвяйте пресни хранителни 
продукти за замразяване на малки порции 
за осигуряване на бързо замразяване. 
 Завивайте всички храни в алуминиево 
фолио или качествени полиетиленови 
торбички максимално стегнато и 
обезвъздушено. 
 Завивайте замразените храни веднага 
след закупуване и ги поставяйте 
възможно най-скоро във фризера. 
 Размразявайте храната в хладилното 
отделение. 
 

 Не съхранявайте банани в хладилното 
отделение. 

 Не съхранявайте пъпеш в хладилното 
отделение. Само леко охлаждайте и то 
покрит, за да не се пренася миризмата му 
към другите продукти. 

 Не покривайте рафтовете с хартия или 
друг материал, който би възпрепятствал 
въздушната циркулация. 

 Не съхранявайте отровни или други 
опасни субстанции във Вашия уред. Той е 
предназначен за съхранение само на 
хранителни стоки. 

 Не консумирайте храна с изтекъл срок 
на годност. 

 Не съхранявайте в един и същ 
контейнер готвена и прясна храна 
едновременно. Те трябва да бъдат 
пакетирани и съхранявани отделно. 

 Не позволявайте размразена храна или 
течност да пада върху хранителните 
продукти. 

 Не оставяйте вратата отворена дълго 
време, тъй като това предизвиква 
консумация на повече ел.енергия и 
образуване на лед. 

 Не използвайте остри предмети като 
ножове или вилици за отстраняване на 
леда. 

 Не слагайте гореща храна в уреда. 
Първо я охлаждайте. 
Не замразявайте във фризера газирани 
напитки, тъй като могат да избухнат. 

 Не надвишавайте капацитета на 
фризера, когато замразявате пресни 
продукти. 
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 Не давайте на децата си сладолед или 
лед директно от фризера. Ниската 
температура може да причини “фризерно 
изгаряне” на устните. 

 Не се опитвайте да замразявате отново 
размразена храна. Тя трябва да се 
консумира в рамките на 24 часа или да се 
сготви и отново да се замрази. 

 Не изваждайте продукти от фризера с 
мокри ръце. 
 

Разход на енергия 
 

Максималният обем замразена храна се 
постига като не се използват средното и 
горното чекмежде във фризерното 
отделение. Разходът на енергия на уреда 
е измерен при напълно зареден фризер 
без използане на средното и горното 
чекмедже. 
 

Практически съвети за намаляване 
разхода на електроенергия 
 

1.  Уредът трябва да е поставен на добре 
проветрено място, далеч от източници на 
топлина (готварска печка, радиатор и др.). 
Същевременно уредът трябва да е 
монтиран така, че да не попада под пряка 
слънчева светлина.  
2.  Закупената охладена/замразена храна 
трябва да се постави в уреда възможно 
най-скоро, особено през лятото. 
Препоръчителна е употребата на 
хладилни чанти при пренасянето на 
храната до дома ви. 
3.  Препоръчваме ви размразяването на 
пакетите от фризера да става в 
хладилното отделение. За целта под 
пакета, който ще бъде размразяван, се 
поставя съд, така че водата, образуваща 
се при разлеждането да не протече в 
хладилното отделение. Препоръчваме ви 
да започенете размразяването поне 24 
часа преди употреба на замразената 
храна. 
4.  Препоръчително е да намалите 
отварянето на вратата до минимум.  
5.  Не дръжте вратата на уреда отворена 
по-дълго от необходимото и проверявайте 
дали вратата е добре затворена след 
всяко отваряне. 
 

Информация за шумовете и 
вибрациите, които може да се 
получат по време на работа на 
уреда 
 

1.  Оперативният шум може да се увеличи 
по време на работа. 
- За да поддържа температурата на 

зададената стойност, компресорът на 
уреда се включва периодично.  Шумът, 
издаван от компресора, се засилва при 
стартирането му, а при спирането му се 
чува прищракване.  

- Характеристиките и работата на уреда 
може да се променят в зависимост от 
променте в температурата на околната 
среда. Те трябва да се считат за 
нормални. 

2.  Шум от вливащи или впръсквани 
течности 
- Този шум се получава при вливането на 

охладителя в циркулационната мрежа на 
уреда и е в съответствие с оперативните 
принципи на уреда. 

3.  Други вибрации и шумове. 
- Нивото на шум и вибрации може да бъде 

предизвикано от типа и вида на 
повърхността, върху която е поставен 
уреда. Проверете дали по повърхността 
няма неравности и дали ще издържи 
теглото на уреда (гъвкав ли е). 

- Друг източник на шум и вибрации са 
предметите, поставени върху уреда. 
Тези уреди трябва да се свалят от 
уреда. 

- Бутилките и съдовете в хладилника се 
докосват един друг. В такива случаи 
преместете бутилките и съдовете, така 
че между тях да остане малко 
разстояние.  
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Разрешение на проблеми 
 

Ако уреда не работи, когато е включен, 
проверете: 

 Правилно ли е поставен щепсела в 
контакта и включено ли е захранването. 
За да проверите изправен ли е контакта, 
включете към него друг ел.уред. 

 Проверете бушоните или за повреди в 
захранването. 
 

 Правилно ли е зададен контрола на 
температурата. 

 Ако сте сменяли щепсела, уверете се, 
че е свързан правилно. 
 
Ако уреда все пак не работи, се свържете 
с дилъра, от който сте купили уреда. 
 

 
 

Символът         върху продукта или опаковката означава, че продуктът не бива да се 
третира като битови отпадъци. Вместо това трябва да се предаде в цъответния 
център за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този 
продукт по правилен начин, вие спомагате за предодвратяване на потенциални 
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха били 
причинени от неправилното изхвърляне на този продукт. За повече информация 
относно рециклирането на този продукт, моля обърнете се към местните власти, 
службата за събиране на битови отпадъци или магазина, където сте закупили 
продукта. 
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