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1
C Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie musz e odpowiada Waszemu modelowi ki. i
pewnych i nie ma w Waszej rce, to znaczy, e odnosz  si  do innych modeli.

UWAGA!
Aby zapewni  normaln  prac  tej, wykorzystuj cej ca kowicie przyjazny rodowisku ( atwopalny tylko w pewnych 
warunkach) rodek ch odniczy R600a, ch odziarko-zamra arki, nale  przestrzega  nast puj cych zasad:

Nie nale  blokowa  swobodnego przep ywu powietrza wokó  ch odziarko-zamra arki.
W celu przy pieszenia rozmra ania nie nale  u ywa  adnych innych urz z  mechanicznych ni  zalecane przez

producenta.
Nie wolno uszkodzi  obwodu ch odniczego.
Wew trz komory przechowywania ywno in ie nale  u wa  adnych innych urz ze  elektrycznych ni  ewentualnie

zalecanych przez producenta.
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Gratulujemy dokonani !

Beko
Produkty naszej marki to dla konsumentów w ponad 100 

ekop otwi
wybór.

-

eko.    

az 

wilgoci itd.

daty zakupu produktu. 

PL Instru



PL 

zasilaniu ~220-

n

e jest 
uszkodzony. 

gwarantowane tylko wtedy, gdy jego gniazdo 
mione zgodnie z 

wykonywane (  prócz 

producent, jego agent serwisowy lub podobnie 
wykwalifikowany personel.
Instrukcje transportu i ustawiania

pozycji pionowej. W tra kcie transportu nie wolno 

wane w pozycji 

- nie

uznanie naprawy gwarancyjnej. P

zakresie temperatur otoczenia od +10°C do +38°C. 
eszczeniu przekroczy 

- od kuchni          30 mm
-o d grzejników 300 mm
-

cyrkulacji powietrza (patrz rys . 2).

(patrz rys. 4).

Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza

rysunku 3 (patrz rys. 3).

(patrz rys. 1)
1-  
2- Obudowa termostatu i lampy
3-
4 -
odszraniania
5 - Pokrywa pojemnika na warzywa
6 - Pojemnik na owoce i warzywa
7 -
8 -
9 - Balkonik na butelki

a

najlepsze:

i napoi.

-3 dni.

warzywa (rys. 1/6).

butelki (rys. 1/9
stronie drzwi.



PL 

do szczelnego pojemnika przeznaczonego ob

pozycji pionowej, w dobrze uszczelnionych
pojemnikach.

Regulacja temperatury

termo

odp
temperatur e  z pomieszczen ia równej 25°C zaleca 

odszraniania temperatura w

-

Woda 
z odszraniania jest odprowadzana przez 

-18°C do 
-
Uruchamianie

). Do czyszczenia nie 

chemicznie w stosunku d

aluminiowe oraz pojemniki plastikowe, aluminiowe 

i
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bez potrzeby regulowania termostatu.
u nie podano daty

dopiero wtedy - 

(rys. 5) i

zy koniec 

(rys. 6). 

Odszrania

-

energii elektrycznej. Przed 

prze dmiotów meta    l

serwis.Lampa (lampy) wykorzystywane w tym 

-20°C.

eprzyjemny zapach. 

do suszenia - 

wydzielanie nieprzyjemnego zapachu. Nie wolno 

proszków do czyszczenia, silnych detergentów 

Cz -skraplacz



Usuwanie usterek
Problem

podczas pracy
serw is.

normalnie okresy czasu.

-

otwierane.
-
ma swobodnego

-
drzwicze  k.
-

ie -
unieruchomione lub

elektrycznego.
-T ermostat ustawiony w 
pozycji "0" 

-

.
-

PL 

ie 

Zmiana kierunku otwierania drzwi 

rysunku 7.

U

wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno  tego

poprzeczce, drzwia ch, ko morach

lub wybuchowe gazy.

Napoje gazowane (np. napoje bezalkoholowe,

plastikowych butelek.

-
-
-
-
powstaniu nieprzyjem nych zapachów.

miejsce.

zatrz
Bulgotanie, pomruk lub trzaski - powodowane

- 

przez termostat.



PL 
Odzysk opakowania
O

wyprodukowane zgodnie z przepisami ochrony 

odzyskowi. Prosimy o pomoc w ochronie 

gdzie jest

zgodnie z p
naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu cenny 
surowców wtórnych.

-
-
- ki drzwiowe, aby

-

przepisami.

UWAGA!

kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, 
po okresie jego użytkowania nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.  
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go 
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący 
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy 
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni 
system umożliwiający oddanie tego sprzętu. 
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się 
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i 
środowiska naturalnego konsekwencji, 
wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego 
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.  



Twój produkt marki BEKO -
819 Warszawa (dalej Gwarant).
Gwa
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Gwaranta. Termin gwarancji wynosi
produktu. warunki gwarancji znajdziesz na stronie internetowej www.beko.pl w sekcji
serwis.

przedstawienie dowodu zakupu produktul ub zarejestrowanie 
produktun a stronie www.beko.plw  sekcji serwis.

Zarejestruj swój produkt. 
nto oraz zarejestruj teraz swój produkt marki B na naszej stronie internetowej www.beko.pl w

sekcji serwis. D w sytuacji gdy zgubisz dowód z
cyfrowej karty gwarancyjnej”.

– infolinia 22 2 50 14 14
produktu marki BEKO prosimy o 

kontakt telefoniczny z 
EKO.

Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20:00.
sieci komórkowej.

-



www.beko.com 4579963265




