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Dear Customer, 
Please read this manual before using the product.

Thank you for choosing this product. We would like you to achieve the optimal efficiency 
from this high quality product which has been manufactured with state of the art tech-
nology. To do this, carefully read this manual and any other documentation provided 
before using the product and keep it as a reference. 
Heed all information and warnings in the user manual. This way, you will protect yourself 
and your product against the dangers that may occur.
Keep the user manual. Include this guide with the unit if you hand it over to someone 
else.

The following symbols are used in the user guide: 

   Hazard that may result in death or injury.

NOTICE A hazard that may cause material damage to the product or its 
surroundings 
  

 Important information or useful tips on operation. 

 Read the user manual.

A

A
A
C

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)

INFORMATIONC
.The model information as stored in the product data  base 
can be reached by entering following website and searching 
for your model identifier (*) found on energy label.

https://eprel.ec.europa.eu/
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1  Safety Instructions
• This section includes the safety 

instructions necessary to prevent 
the risk of personal injury or material 
damage.

• Our company shall not be held 
responsible for damages that may 
occur if these instructions are not 
observed.

Installation and repair operations shall always 
be performed by Authorized Service.

  Always use genuine spare parts and 
accessories. 

 Original spare parts will be provided for 
10 years, following the product purchasing date.

 Do not repair or replace any part of the 
product unless specified expressly in the user 
manual. 

 Do not perform any modifications on the 
product.

1.1 Purpose of usage
• This product is not intended for commercial 

use and it shall not be used out of its intended 
purpose. 

This product is intended for operating interiors, 
such as households or similar. 
For example;
     - In the staff kitchens of the stores, offices and 
other working environments,
     - In farm houses, 
     - In the units of hotels, motels or other resting 
facilities that are used by the customers,
- In hostels, or similar environments,
- In catering services and similar non-retail 
applications.
This product shall not be used in open or enclosed 
external environments such as vessels, balconies 
or terraces. Exposing the product to rain, snow, 
sunlight and wind may cause risk of fire.

 1.2 Safety of children, 
vulnerable persons and pets
• This product may be used by children 

aged 8 years and older and persons 
with underdeveloped physical, 
sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge 
if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the 
appliance in a the product safe way 
and the hazards involved.

• Children between 3 and 8 years are 
allowed to put and take out food to/
from the cooler product.

• Electrical products are dangerous for 
children and pets. Children and pets 
must not play with, climb on, or enter 
the product.

• Cleaning and user maintenance 
should not be performed by children 
unless there is someone overseeing 
them.

• Keep the packaging materials away 
from children. Risk of injury and 
suffocation.

• Before disposing of old products that 
shall not be used any more:

1. Unplug the power cord from the mains socket.
2. Cut the power cord and remove it from the 
appliance together with the plug.
3. Do not remove the racks and drawers from the 
product to prevent children from getting inside the 
appliance.
4. Remove the doors.
5. Store the product so that it shall not be tipped over.
6. Do not allow children to play with the scrapped 
product. 
• Do not dispose of the product by throwing it 

into fire. Risk of explosion.
• If there is a lock available in the product’s door, 

keep the key out of children’s reach.

 1.3 Electrical safety
• The product shall not be plugged 

into the outlet during installation, 
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maintenance, cleaning, repair, and 
transportation operations.

• If the power the cord is damaged, 
it shall be replaced by authorized 
service only to avoid any risk that 
may occur.

• Do not tuck the power cord under the 
product or to the rear of the product. 
Do not put heavy items on the power 
cord. The power cord should not be 
bent, crushed, and come into contact 
with any heat source. 

• Do not use an extension cord, multi-
plug or adaptor to operate your 
product.

• Portable multi sockets or portable 
power supplies may overheat and 
cause fire. Thus, do not have a multi-
plug behind or in the vicinity of the 
product.

• The plug shall be easily accessible. 
If this is not possible, a mechanism 
that meets the electrical legislation 
and that disconnects all terminals 
from the mains (fuse, switch, main 
switch, etc.) shall be available on the 
electrical installation.

• Do not touch the plug with wet 
hands.

• When unplugging the appliance, don’t 
hold the power cord, but the plug.
 1.4 Handling Safety

• This product is heavy, do not handle it 
by yourself. 

• Do not hold the product from its door 
while handling the product.

• Be careful not to damage the cooling 
system and the pipes while handling 
the product. Do not operate the 
product if the pipes are damaged, and 
contact an authorized service.

 1.5 Installation Safety
• Contact the Authorized Service 

for the product’s installation. To 
prepare the product for installation, 
see the information in the user 
guide and make sure the electric 
and water utilities are as required. 
If the installation is not suitable, call 
a qualified electrician and plumber 
to have them make the necessary 
arrangements. Otherwise, electric 
shock, fire, issues with the product or 
injuries may occur.

• Check for any damage on the product 
before installing it. Do not have the 
product installed if it is damaged.

• Place the product on a level and 
hard surface and balance with the 
adjustable legs. Otherwise, the 
refrigerator may tip over and cause 
injuries.

• The product shall be installed in a 
dry and ventilated environment. 
Do not keep carpets, rugs or similar 
floor covers under the product. This 
may cause risk of fire as a result of 
inadequate ventilation!

• Do not block or cover ventilation 
holes. Otherwise, power consumption 
may be increased and damage to your 
product may occur.

• Do not connect the product to supply 
systems such as solar power supplies. 
Otherwise, damage to your product 
may occur as a result of the abrupt 
voltage fluctuations!

• The more refrigerant a refrigerator 
contains, the bigger its installation 
room shall be. In very small rooms, 
a flammable gas-air mixture may 
occur in case of a gas leak in the 
cooling system. At least 1 m3 of 
volume is required for each 8 grams 
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of refrigerant. The amount of the 
refrigerant available in your product 
is specified in the Type Label.

• The installation place of the product 
shall not be exposed to direct 
sunlight and it shall not be in the 
vicinity of a heat source such as 
stoves, radiators, etc. 

If you cannot prevent installation of the product 
in the vicinity of a heat source, you shall use a 
suitable insulation plate and the minimum distance 
to the heat source shall be as specified below.
       - At least 30 cm away from heat sources such 
as stoves, heating units and heaters, etc., 
      - And at least 5 cm away from electric ovens.
• Your product has the protection 

class of I. Plug the product in a 
grounded socket that conforms with 
the Voltage, Current and Frequency 
values specified in the type label. The 
socket outlet shall be equipped with a 
fuse with a rating of 10 A – 16 A. Our 
company shall not be responsible for 
the damages that shall be incurred 
as a result of operating the product 
without ensuring ground and 
electrical connections made as per 
local or national regulations.

• The product’s power cable must 
be unplugged during installation. 
Otherwise, risk of electric shock and 
injury may occur!

• Do not plug the product to loose, broken, dirty, 
greasy sockets or sockets that has come out 
their seats or sockets with a risk of water 
contact.

• Place the power cord and hoses (if available) of 
the product so that they shall not cause a risk 
of tripping over.

• Penetration of humidity to live parts or to the 
power cord may cause short circuit. Thus, do 
not use the product in humid environments or 
in areas where water may splash (e.g. garage, 
laundry room, etc.) If the refrigerator is wet 
by water, unplug it and contact an authorized 
service.

• Do not connect your refrigerator to power 
saving devices. These systems are harmful for 
the product.

 1.6 Operational safety
• Do not use chemical solvents on the product. 

These materials contain an explosion risk.
• In case of a failure of the product, unplug it 

and do not operate until it is repaired by the 
authorized service. There is a risk of electric 
shock!

• Do not place a source of flame (e.g. candles, 
cigarettes, etc.) on the product or in the vicinity 
of it.

• Do not get on the product. Risk of falling and 
injury!

• Do not cause damage to the pipes of the 
cooling system using sharp and piercing tools. 
The refrigerant that sprays out in case of 
puncturing the gas pipes, pipe extensions or 
upper surface coatings may cause irritation of 
skin and injuries of the eyes.

• Do not place and operate electric appliances 
inside the refrigerators/deep freezer unless it is 
advised by the manufacturer.

• Do not jam any parts of your hands or your 
body to the moving parts inside the product. 
Be careful to prevent jamming of your fingers 
between the refrigerator and its door. Be 
careful while opening or closing the door if 
there are children around.

• Do not put ice cream, ice cubes or frozen food 
to your mouth as soon as you take them out of 
the freezer. Risk of frostbite!

• Do not touch the inner walls, metal 
parts of the freezer or food kept 
inside the refrigerator with wet 
hands. Risk of frostbite!

• Do not place soda cans or cans 
and bottles that contain fluids 
that may be frozen to the freezer 
compartment. Cans or bottles may 
explode. Risk of injury and material 
damage!

• Do not use or place materials 
sensitive against temperature 
such as flammable sprays, 
flammable objects, dry ice or other 
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chemical agents in the vicinity of 
the refrigerator. Risk of fire and 
explosion!

• Do not store explosive materials 
such as aerosol cans with flammable 
materials inside the product.

• Do not place cans containing fluids 
over the product. Splashing of water 
on an electrical part may cause the 
risk of an electric shock or a fire.

• This product is not intended for 
storage and cooling of medicines, 
blood plasma, laboratory preparations 
or similar materials and products that 
are subject to the Medical Products 
Directive. 

• If the product is used against its 
intended purpose, it may cause 
damage to or deterioration of the 
products kept inside.

• If your refrigerator is equipped with 
blue light, do not look at this light 
with optical devices. Do not stare 
directly at UV LED light for a long 
time. Ultraviolet rays may cause eye 
strain.

• Do not fill the product with more food 
than its capacity. Injuries or damages 
may occur if the contents of the 
refrigerator falls when the door is 
opened. Similar problems may occur 
when an object is placed over the 
product.

• Ensure that you have removed any 
ice or water that may have fallen to 
the floor to prevent injuries.

• Change the locations of the racks/
bottle racks on the door of your 
refrigerator while the racks are 
empty only. Danger of physical injury!

• Do not place objects that may fall/
tipped over on the product. These 
objects may fall while opening or 
closing the door and cause injuries 
and/or material damages.

• Do not hit or exert excessive pressure 
on glass surfaces. Broken glass 
may cause injuries and/or material 
damages.

• The cooling system in your product 
contains R600a refrigerant. The 
refrigerant type used in the product 
is specified in the the type label. 
This gas is flammable. Therefore, be 
careful not to damage the cooling 
system and the pipes while operating 
the product. In case of damage to the 
pipes;  

    - do not touch the product or the power cord, 
    - Keep the product away from potential sources 
of fire that may cause the product to catch fire.
   - ventilation the area where the product is 
placed. Do not use a fan.
   - Contact authorized service.
• If the product is damaged and you 

observe gas leak, please stay away 
from the gas. Gas may cause frostbite 
if it contacts your skin.

For Products With Water Fountain / Ice Maker

• Use only drinking water. Do not fill the water 
tank with fruit juice, milk, fizzy beverages, 
alcoholic beverages or any other liquids 
incompatible for use in the water fountain. This 
may cause risk to your health and safety.

• Do not allow the children to play with the water 
dispenser or Ice Maker to prevent accidents 
and injuries.

• Do not insert your fingers or other objects 
inside the hole of the water dispenser, ice 
channel or inside the container of the Ice 
Maker. This may cause injuries or material 
damages.
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 1.7 Maintenance and 
cleaning safety
• Do not pull by the door handle if you 

shall move the product for cleaning 
purposes. Handle may cause injuries 
if it is pulled too hard.

• Do not clean the product by spraying 
or pouring water on the product and 
inside the product. Risk of electric 
shock and fire.

• Do not use sharp or abrasive tools 
to clean the product. Do not use 
materials such as household cleaning 
agents, detergents, gas, gasoline, 
alcohol, wax, etc.

• Use cleaning and maintenance 
agents that are not harmful for food 
only inside the product.

• Do not use steam or steamed 
cleaning materials for cleaning the 
product and thawing the ice inside it. 
Steam contacts the live areas in your 
refrigerator and causes short circuit 
or electric shock!

• Take care to keep water away from 
the electronic circuits or lighting of 
the product.

• Use a clean, dry cloth to wipe the dust 
or foreign material on the tips of the 
plugs. Do not use a wet or damp piece 
of cloth to clean the plug. Otherwise, 
risk of fire or electric shock may occur.
 1.8HomeWhiz

 (May not be applicable for all models)
• Follow the safety warnings even if 

you are away from the product while 
operating the product via HomeWhiz 
app. Also, pay attention to the 
warnings in the app.

 1.9 Lighting
 (May not be applicable for all models)
• Contact an authorized service when 

you shall replace the LED / bulb using 
for lighting.
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2  Environmental instructions
2.1 Compliance with the WEEE 

Directive and Disposing 
of the Waste Product: 

This product complies with EU WEEE Directive 
(2012/19/EU). This product bears a classification 
symbol for waste electrical and electronic equip-
ment (WEEE).

This symbol indicates that this product 
shall not be disposed with other house-
hold wastes at the end of its service life. 
Used device must be returned to offical 
collection point for recycling of electrical 

and electronic devices. To find these collection sys-
tems please contact to your local authorities or re-
tailer where the product was puchased. Each 
household performs important role in recovering 
and recycling of old appliance. Appropriate disposal 
of used appliance helps prevent potential negative 
consequences for the environment and human 
health.

2.2 Compliance with RoHS Directive
The product you have purchased complies with EU 
RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain 
harmful and prohibited materials specified in the 
Directive.

2.3 Package information
Packaging materials of the product are 
manufactured from recyclable materials 
in accordance with our National 
Environment Regulations. Do not dis-

pose of the packaging materials together with the 
domestic or other wastes. Take them to the pack-
aging material collection points designated by the 
local authorities.
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3 Your Refrigerator

C
*Optional: Figures in this user guide are schematic and may not be exactly match your product. If your 
product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.

May not be available in all models

1- Freezer compartment
2- Cooler compartment
3- Cooler compartment door shelves
4- Egg Holder
5- Bottle shelf
6- Adjustable stands
7- Crispers
8- The dairy (cold storage) bin

21

*3

4

6

7

7

*8

*9

6

*3

*3

5

*10

11

12

12

13

17

*15 *14

*16

*14

9- Bottle shelf
10- Glass shelves
11- Fan
12- Frozen food storing compartments
13- Freezer compartment glass shelf
14- Icematic
15- Ice storage box
16- Ice-maker decorative lid
17- Freezer compartment door shelves
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4 Installation
4.1 The right place for installation

A Read the “Safety Instructions” section first!

Your product requires adequate air circulation to 
function efficiently. If the product will be placed in an 
alcove, remember to leave at least 5 cm clearance 
between the product and the ceiling, rear wall and 
the side walls.
If the product will be placed in an alcove, remember 
to leave at least 5 cm clearance between the 
product and the ceiling, rear wall and the side 
walls. Check if the rear wall clearance protection 
component is present at its location (if provided with 
the product). If the component is not available, or 
if it is lost or fallen, position the product so that at 
least 5 cm clearance shall be left between the rear 
surface of the product and the wall of the room. 
The clearance at the rear is important for efficient 
operation of the product.

A WARNING: Do not use extension or multi 
sockets in power connection.

B
WARNING: The manufacturer assumes 
no responsibility for any damage caused 
by the work carried out by unauthorized 
persons.

B
WARNING: The product's power cable 
must be unplugged during installation. 
Failure to do so may result in death or 
serious injuries!

A
WARNING: : If the door span is to 
narrow for the product to pass, remove 
the door and turn the product sideways; if 
this does not work, contact the authorized 
service.

• Place the product on a flat surface to avoid 
vibration.

• Place the product at least 30 cm away from 
the heater, stove and similar sources of heat 
and at least 5 cm away from electric ovens. 

• Do not expose the product to direct sunlight or 
keep in damp environments.

• The product requires adequate air circulation to 
function efficiently. If the product will be placed 
in an alcove, remember to leave at least 5 cm 
distance between the product and the ceiling 
and the walls.

4.2 Attaching the plastic wedges
Use the plastic wedges in the provided with 
the product to provide sufficient space for air 
circulation between the product and the wall. 
1. To attach the wedges, remove the screws on 
the product and use the screws provided with the 
wedges.

2. Attach 2 plastic wedges on the ventilation cover as 
shown in the figure.
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4.3 Adjustment of the feet
If the product is not in balanced position, adjust the 
front adjustable stands by rotating right or left. 

In order to adjust the doors vertically,
•Loosen the fixing nut at the bottom
•Screw adjusting nut (CW/CCW) according to the 
position of the door
•Tighten the fixing nut for the final position

In order to adjust the doors horizontally, 

• Loosen the fixing screw at the bottom
• Loosen the fixing bolt on the top
• Screw the adjusting bolt (CW/CCW) on the side 

according to the position of the door
• Tighten the fixing bolt on the top for the final 

position
• Tighten the fixing screw at the bottom

Fixing nut

Fixing screw

Sabitleme somunu

Sabitleme vidası

fixing nut

adjusting nut

adjusting bolt

fixing bolt

ayar somunu

ayar civatası

sabitleme 
civatası

sabitleme somunu
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4.4 Electrical connection

A WARNING: Do not use extension or 
multi sockets in power connection.

B
WARNING: Damaged power cable 
must be replaced by Authorized 
Service.

• Our firm will not assume responsibility for any 
damages due to usage without earthing and 
power connection in compliance with national 
regulations.

• The power cable plug must be easily 
accessible after installation.

C

Hot surface warning!
The side walls of your product are 
equipped with cooler pipes to enhance 
the cooling system. High pressure fluid 
may flow through these surfaces, and 
cause hot surfaces on the side walls. 
This is normal and it does not require 
servicing. Be careful when you contact 
these areas.

4.5 Water connection 
(Optional)

A
WARNING: Unplug the product and 
the water pump (if available) during 
connection.

The product’s water mains, filter and carboy 
connections must be rendered by authorizer 
service. The product can be connected to a carboy 
or directly to the water mains, depending on the 
model. To establish the connection, the water hose 
must first be connected to the product.
Check to see the following parts are supplied with 
your product’s model: 

3

1

4

2

*5

1. Connector (1 piece): Used to attach the water 
hose to the rear of the product.

2. Hose clip (3 pieces): Used to fix the water 
hose on the wall.

3. Water hose (1 piece, 5 meter diameter 1/4 
inches): Used for the water connection. 

4. Faucet adapter (1 piece): Comprises a porous 
filter, used for connection to the cold water 
mains.

5. Water filter (1 piece *Optional): Used to 
connect the mains water to the product. Water 
filter is not required if carboy connection is 
available.
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123

4.6 Connecting water hose to the 
product
To connect the water hose to the product, 
follow the instructions below.
1. Remove the connector on the hose nozzle 

adaptor in the back of the product and run the 
hose through the connector. 

2. Push the water hose down tightly and connect 
to the hose nozzle adaptor.

3. Tighten the connector manually to fix on the 
hose nozzle adaptor. You may also tighten the 
connector using a pipe wrench or pliers.

4.7 Connecting to water mains
(Optional)
To use the product by connecting to the cold water 
mains, a standard 1/2” valve connector must be 
installed to the cold water mains in your home. If 
the connector is not available or if you are unsure, 
consult a qualified plumber. 
1. Detach the connector (1) from the faucet 

adaptor (2).

123

2. Connect the faucet adaptor to the water mains 
valve.

3. Attach the connector around the water hose.

4. Connect the other end of the hose to the 
water mains (See Section 4.7) or, to use 
carboy, to the water pump (See Section 4.8).
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1. Attach the connector into the faucet adaptor 

and tighten by hand / tool.

       
2. Connect the other end of the water hose to 

the water pump by pushing the hose into the 
pump’s hose inlet.  

2. To avoid damaging, shifting or accidentally 
disconnecting the hose, use the clips provided 
to fix the water hose appropriately.

A
WARNING: After turning the faucet 
on, make sure there is no water leak on 
either end of the water hose. In case of 
leakage, turn the valve off and tighten 
all connections using a pipe wrench or 
pliers. 

4.8. For products using water carboy
(Optional)
To use a carboy for the product’s water 
connection, the water pump recommended by the 
authorized service must be used. 
1. Connect one end of the water hose provided 

with the pump to the product (see 4.6) and 
follow the instructions below.

  
               
3. Place and fasten the pump hose inside the 

carboy.
      

4. Once the connection is established, plug in 
and start the water pump.

C Please wait 2-3 minutes after starting the 
pump to achieve the desired efficiency.

C See also the pump’s user guide for water 
connection.

C When using carboy, water filter is not 
required.

4.9 Water filter
(Optional)
The product may have internal or external filter, 
depending on the model. To attach the water filter, 
follow the instructions below.
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4.10 Fixing external filter on the wall 
(Optional)

A WARNING: Do not fix the filter on the 
product.

Check to see the following parts are supplied with 
your product’s model:

1. Connector (1 piece): Used to attach the water 
hose to the rear of the product.

2. Faucet adapter (1 piece): Used for connection 
to the cold water mains.

3. Porous filter (1 piece)
4. Hose clip (3 pieces): Used to fix the water 

hose on the wall.
5. Filter connecting apparatus (2 pieces): Used to 

fix the filter on the wall.
6. Water filter (1 piece): Used to connect the 

product to the water mains. Water filter is not 
necessary when using carboy connection.

1. Connect the faucet adaptor to the water mains 
valve.

2. Determine the location to fix the external filter. 
Fix the filter’s connecting apparatus (5) on the 
wall.

3. Attach the filter in upright position on the filter 
connecting apparatus, as indicated on the 
label. (6) 

4. Attach the water hose extending from the top 
of the filter to the product’s water connection 
adaptor, (see 4.6.)

After the connection is established, it should look 
like the figure below.

1 2 3

4

5

6
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4.11.Internal filter
The internal filter provided with the product is not 
installed upon delivery; please follow the instructions 
below to install the filter.

1. “Ice Off”  indicator must be active while 
installing the filter. Switch the ON-OFF 
indicator using the “Ice” button on the screen.

Water line:

Carboy line:

2. Remove the vegetable bin to access the water 
filter.

C Do not use the first 10 glasses of 
water after connecting the filter.
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Remove the water filter by-pass cover by 
pulling.

C
A few drops of water may flow out 
after removing the cover; this is 
normal.

1. Place the water filter cover into the 
mechanism and push to lock in place.

2. Push the “Ice” button on the screen again to 
cancel the “Ice Off” mode.

C
The water filter will clear certain foreign 
particles in the water. It will not clear the 
microorganisms in the water.
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5 Preparation

5.1 What to do for energy saving
mehmet

A
Connecting the product to electronic 
energy-saving systems is harmful, as it 
may damage the product.

• For a freestanding appliance; ‘this refrigerating 
appliance is not intended to be used as a built-
in appliance’ ;

• Do not keep the refrigerator doors open for 
long periods.

• Do not place hot food or beverages into the 
refrigerator.

• Do not overfill the refrigerator; blocking the 
internal air flow will reduce cooling capacity.

• Depending on the product's features; 
defrosting frozen foods in the cooler 
compartment will ensure energy saving and 
preserve food quality.

• Food shall be stored using the drawers in the 
cooler compartment in order to ensure energy 
saving and protect food in better conditions. 

• Make sure the foods are not in contact with 
the cooler compartment temperature sensor 
described below. 

energy while maintaining the freshness of your 
foodstuff.

• In case of multiple options are present glass 
shelves must be placed so that the air outlets 
at the backwall are not blocked, prefably air 
outlets are remaining below the glass shelf. 
This combination may help impoving air 
distribution and energy efficiency.

A Read the “Safety Instructions” section first!

5.2 First operation
Before using your refrigerator, make sure the 
necessary preparations are made in line with 
the instructions in "Safety and environment 
instructions" and "Installation" sections.
• Keep the product running without placing any 

food inside for 12 hours and do not open the 
door, unless absolutely necessary.

C
A sound will be heard when the 
compressor is engaged. It is normal to 
hear sound even when the compressor is 
inactive, due to the compressed liquids 
and gasses in the cooling system.

C
It is normal for the front edges of the 
refrigerator to be warm. These areas are 
designed to warm up in order to prevent 
condensation.

C
For some models, indicator panel turns 
off automatically 1 minutes after the door 
closes. It will be reactivated when the door 
is open or any button is pressed.

• Since hot and humid air will not directly 
penetrate into your product when the doors are 
not opened, your product will optimize itself 
in conditions sufficient to protect your food. 
In this energy saving function, functions and 
components such as compressor, fan, heater, 
defrost, lighting, display and so on will operate 
according to the needs to consume minimum 
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6 Operating the Product

A Read the “Safety Instructions” section first!

• Do not use any mechanical tools or any 
other tools than the recommendations of the 
manufacturer to speed up the thawing operation.
• Do not use parts of your refrigerator such 
as the door or drawers as a support or a step. 
This may cause the product to trip over or its 
components to be damaged.
• The product shall be used for storing food 
only.
• Turn off the water valve if you will be away 
from home (e.g. at vacation) and you will not be 
using the Ice Maker or the water dispenser for a 
long period of time. Otherwise, water leaks may 
occur.

6.1 Turning off the product

•If you shall not be using the product for a long 
period;
- unplug it, 
- remove the food to prevent odours, 
- wait until the ice is thawed, 
- clean the inside and wait until it is dried. 
- leave the doors open to prevent damage to internal 
body plastics.
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6 Operation of the Product

6.2 Indicator panel
Indicator panels may vary depending on the model of your product.
Audial and visual functions of the indicator panel will assist in using the refrigerator. 

C
*Optional: Figures in this user guide are schematic and may not be exactly match your product. If 
your product does not comprise the relevant parts, the information pertains to other models.

Read the “Safety Instructions” section first!

1 2

5

611

3 4

89*10

*7

1- Quick Freeze Key
2- Ice Maker On/Off Button
3- Fault Condition Indicator
4- Cooling Compartment OFF (Vacation) Function Key
5- Quick Cooling Key
6- Cooling Compartment Temperature Setting Key
7- *Anti-Odour Module Key
8- Filter Replacement Warning Key
9- Water, Ice Cube, Ice Particles Selection Key
10- *Wireless Key
11- Freezer Compartment Temperature Adjustment Key

May not be available in all models
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1. Quick Freezing Key
When the quick freeze key is pressed, the LED on 
the key ( ) is illuminated and the quick freeze 
function shall be activated. Freezing compartment 
temperature is set to -27 Celcius. Press the key 
again to cancel function. Quick freeze function will 
automatically self-cancel in 24 hours. To freeze 
a large amount of fresh food, press the quick 
freeze key before placing the food in the freezer 
compartment.

2. Ice Maker On/Off Button
Pressing on this key ( ) for 3 seconds activates 
the ice making operation and the LED on the key 
illuminates. When the key is pressed for 3 seconds 
again, ice makin operation is cancelled, and ice 
cubes prepared before may be used even if the 
function is cancelled.

3. Fault Condition Indicator
This indicator ( ) shall be active when your 
refrigerator cannot perform adequate cooling or in 
case of any sensor error. “E” shall be displayed on 
the Freezing Compartment temperature indicator 
and figures such as 1,2,3... shall be displayed on 
the cooling compartment temperature indicator.
These figures provide information to the authorized 
service on the error that has occurred.
Exclamation mark may be displayed when you load 
warm food to the freezing compartment or keep the 
door open for a long period of time. This is not a 
fault, this warning shall be removed when the food 
is cooled down or when any key is pressed.

4. Cooling Compartment OFF (Vacation) 
Function Key
To activate vacation function, press the key ( ) for 
3 seconds.
The vacation mode will be activated and the LED on 
the button will be lit. “- -” shall be displayed on the 
Cooling Compartment temperature indicator and 
the cooling compartment does not actively perform 
cooling. You shall not keep your food in the cooling 
compartment when this function is activated. The 
other compartments continue to cool according to 
the set temperatures. Press the key for 3 seconds 
again to cancel this function.

5. Quick Cooling Key
When the quick cooling key is pressed, the LED on 
the key ( ) is illuminated and the quick cooling 
function shall be activated. Cooling compartment 
temperature is set to 1 Celcius. Press the key 
again to cancel function. The quick freezing 
function shall be automatically cancelled by itself 
when the cooling is performed.

6. Cooling Compartment Temperature Setting 
Key
Allows setting of temperature for cooler 
compartment. When the key ( ) is pressed, 
compartment temperature may be set at 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2 and 1 Celsius.

7 Anti-Odour Module Key
Press this key for ( ) 3 seconds to activate/
deactivate the anti-odour feature. As the anti-odour 
feature is active, the LED on the respective button 
is lit. When the feature is active, the anti-odour 
module will be operated periodically.

8. Filter Replacement Warning Key
The water inlet filter of the refrigerator shall be 
replaced in regular intervals. Your refrigerator 
calculates this period automatically. The LED on 
the filter replacement warning key is illuminated 
when the operation period of the filter is expired. 
After replacing the filter, press and hold the 
key ( ) for 3 seconds to turn off the filter 
replacement warning LED.

9. Water, Ice Cube, Ice Particles Selection Key
You may select between water ( ), ice cubes ( ) 
and ice particles ( ) using this key. The light of the 
activated symbol shall remain lit.

10. Wireless Key
This Key is used to make a wireless connection 
with your product via HomeWhiz mobile app. ( )
When the Key is pressed for a long period (3 
seconds), the LED on the key flashes slowly (with 
intervals of 0.5 seconds). The home network is 
initialized on the product this way.
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Using the product
6.3 Deodoriser Module 
(FreshGuard)
*May not be available in all models
The deodoriser module quickly eliminates the bad 
smells in your refrigerator before they permeate the 
surfaces.  Thanks to this module, which is placed 
on the ceiling of the fresh food compartment, the 
bad odours dissolve while the air is actively being 
passed on the odour filter, then the air that has been 
cleaned by the filter is re-emitted to the fresh food 
compartment. This way, the unwanted odours that may 
emerge during the storage of foods in the refrigerator 
are eliminated before they permeate the surfaces.
This is achieved thanks to the fan, LED and the odour 
filter integrated into the module.
When you want to use the deodorizer module, 
please activate it from the indicator button.

After achieving wireless connection with 
the product, the LED on the key illuminates 
continuously.
When the initial connection is established, you 
may activate/deactivate the connection with a 
short press on this key. Until the connection is 
established, the LED on the key 
blinks quickly (with the interval of 0.2 seconds). 
When the connection is active, the LED shall light 
up continuously.
If the connection cannot be established for a long 
period, check your connection settings and refer to 
the “Troubleshooting” section provided in the user 
manual.
HomeWhiz application shall be used for wireless 
connection. Installation steps are described on the 
application during installation.
You may access the application by reading the 
QR code available on the HomeWhiz label on the 
product. The App is offered through App Store for 
IOS devices, and through Play Store for Android 
devices.
Visit https://www.homewhiz.com/ for detailed 
information.

11. Freezing Compartment Temperature 
Setting Key
Temperature setting is made for cooler 
compartment. Pressing this key ( ) will enable 
the freezer compartment temperature to be set at 
-16, -17, -18, -19, -20, -21, -22 Celcius.

C

* Energy Saving (Display Off) Mode
Energy saving function is enabled automatically when 
the door of the product is not opened and closed, 
and all symbols other than the one selected last 
amongst the water ( ), ice cube ( ) and ice particles 
( ) symbols are turned off. When the energy-saving 
function is active, pressing any key or opening the 
door will deactivate the energy-saving function and 
the display signals will return to normal. The energy-
saving function is a function activated ex-factory and 
cannot be cancelled.
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Using the product
6.4 Humidity controlled 

crisper (EverFresh+)
*May not be available in all models
Thanks to the humidity controlled crisper, 
vegetables and fruits may be stored for a longer 
period at an environment with ideal humidity 
conditions. With the humidity setting system with 
3 options in front of your crisper, you may control 
the humidity inside the compartment as per the 
food you store. We recommend you to store your 
food by selecting vegetable option when you store 
vegetables only, fruit option when you store fruit 
only and mixed option when you store mixed food. 
We recommend that the vegetables and fruits 
shall not be stored in bags to improve the storage 
period of the food and to better benefit from the 
humidity control system. Leaving them in plastic 
bags causes vegetables to rot in a short time. 
We recommend that cucumbers and broccolis, 
in particular, are not stored in closed bags. In 
situations where contact with other vegetables is 
not preferred, use packaging materials such as 
paper that has a certain level of porosity in terms 
of hygiene.
When placing the vegetables, place heavy and 
hard vegetables at the bottom and light and soft 
ones on the top, taking into account the specific 
weights of vegetables.
Do not put fruits that have a high ethylene gas 
production such as pear, apricot, peach and 
particularly apple in the same crisper with other 
vegetables and fruits. The ethylene gas coming out 
of these fruits might cause other vegetables and 
fruits to mature faster and rot in a shorter period 
of time.

6.5 Blue Light/HarvestFresh
*May not be available in all models
For Blue light,
Vegetables and fruit stored in crispers illuminated 
with blue light continue to perform photosynthesis 
and retain their levels of C vitamin thanks to the 
effect of the wavelength of the blue light. 

For HarvestFresh,
Vegetables and fruit stored in crispers illuminated 
with HarvestFresh technology retain their vitamin 
levels (vitamins A and C) for a longer period thanks 
to the cycles of blue, green, red lights and dark 
that simulate the cycle of the day.
When the door of your refrigerator is opened dur-
ing the dark period of the HarvestFresh technology, 
your refrigerator shall sense this automatically and 
illuminate the crisper with one of the blue, green 
or red lights respectively for your convenience. The 
dark period shall be continued when you close the 
door of your refrigerator so that it shall represent 
the night period of the day cycle.
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6.6 Using the water fountain
*May not be available in all models

C The first few glasses of water taken from 
the fountain will normally be warm.

C
If the water fountain is not used for a long 
time, dispose of the first few glasses of 
water to get clean water.

1. Push the arm of the water fountain with your 
glass.  It would be easier to push the arm with 
your hand if you are using a soft plastic glass.

2. Release the arm after filling your glass with 
water as you desire.

C
The amount of water flow from the 
fountain depends on the pressure you 
apply on the arm. Release the pressure 
on the arm slightly as the water level 
in your glass/container is increased to 
prevent overflow. Water shall drip if you 
press the arm slightly; this is normal 
and it is not a malfunction.

6.7 Filling the water tank of 
the water fountain

Open the lid of the water tank as shown in the 
figure.  Fill in pure and clean drinking water.      
Close the lid.

6.8 Cleaning the water tank
Remove the water filling reservoir inside the door 
shelf. 
Detach by holding both sides of the door
shelf.
Hold both sides of the water tank and remove at 
45° angle.
Remove and clean the water tank lid.
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A

Do not fill the water tank with fruit juice, 
fizzy beverages, alcoholic beverages or 
any other liquids incompatible for use in 
the water fountain. Using such liquids 
will cause malfunction and irreparable 
damage in the water fountain. Using 
the fountain in this way is not within the 
scope of warranty. Such certain chemicals 
and additives in the beverages / liquids 
may cause material damage to the water 
tank.

A
The water tank and water fountain 
components cannot be washed with 
dishwashers.

C
Components of the water tank 
and water dispenser should not be 
washed in dishwasher.
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6.9 Dairy (cold storage) bin
*May not be available in all models
“The dairy (cold storage) bin ” provides lower 
temperature within the refrigerator compartment. 
Use this bin to store delicatessen (salami, 
sausages, dairy products and etc. ) that requires 
lower storage temperature or meat, chicken or fish 
products for immediate consumption. Do not store 
fruits and vegetables inside this bin.

6.10 Crisper 
The refrigerator's vegetable bin is designed to 
keep crispers fresh by preserving humidity. For this 
purpose, the overall cold air circulation is intensified 
in the crisper bin. Keep fruits and vegetables in this 
compartment. Keep the green-leaved crispers  and 
fruits separately to prolong their life.

6.11Ionizer
*May not be available in all models
The ionizer system in the cooler compartment's 
air duct serves to ionize the air. The negative 
ion emissions will eliminate bacteria and other 
molecules causing odour in the air.

6.12 Odour filter 
*May not be available in all models
The odour filter in the cooler compartment's air 
duct will prevent undesirable odour formation.

6.13 Icematic and ice storage box
*May not be available in all models
Fill the icematic with water and put in place. The 
ice will be ready after approximately two hours. Do 
not remove the icematic to take the ice.
Turn the buttons on the ice chambers right-hand 
side by 90°; the ice will fall to the ice storage box 
below. You may then remove the ice storage box 
and serve the ice.

C
The ice storage box is intended for storing 
ice only. Do not fill with water. Doing so 
will cause it to break.

C
In products with automatic ice 
machine, you might hear a sound 
when pouring the ice. This sound is 
normal and is not a sign of failure.
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6.14 Taking ice / water 
(Optional)
To take water (  ) / ice cube (  ) / fragmented 
ice (  ), use the display to select the respective 
option. Take water/ice by pushing the trigger 
on the water fountain forward. When switching 
between ice cube ( ) / fragmented ice ( ) 
options, the previous ice type may be discharged a 
few more times. 

• You must wait approximately 12 hours before 
taking ice from the ice / water fountain for the 
first time. The fountain may not discharge ice if 
there is insufficient ice in the ice box.

• The 30 pieces of ice cubes (3-4 Litres) taken 
after first operating should not be used.

• In case of power blackout or temporary 
malfunction, the ice may partly melt and re-
freeze. This will cause the ice pieces to merge 
with each other. In case of extended power 
blackouts or malfunction, the ice may melt 
and leak out. If you experience this problem, 
remove the ice in the ice box and clean the 
box.

A
WARNING: The product’s water system 
should be connected to cold water line 
only. Do not connect to hot water line.

• The product may not discharge water during 
first operation. This is caused by the air in 
the system. The air in the system must be 
discharged. To do this, push the water fountain 
trigger for 1-2 minutes until the fountain 
discharges water. The initial water flow may be 
irregular. The water will flow normally once the 
air in the system is discharged.

• The water may be cloudy during first use of 
the filter; do not consume the first 10 glasses 
of water.

• You must wait approximately 12 hours to get 
cold water after first installation.

• The product’s water system is designed 
for clean water only. Do not use any other 
beverages.

• It is recommended to disconnect the water 
supply if the product will not be used for long 
periods during vacation etc.

• If the water fountain is not used for a long 
time, the first 1-2 glasses of water received 
may be warm.

6.15 Drip tray 
(optional)
The water dripping from the water fountain 
accumulates on the drip tray; no water drainage is 
available.  Pull the drip tray out or push on the edges 
to remove the tray. You may then discharge the water 
inside the drip tray.
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6.16 Ice-maker 
(Optional)
Ice maker is located on the upper section of the 
freezer cover.
Hold the handles on the sides of the ice stock 
reservoir and move up to remove. 
Remove the ice-maker decorative lid by moving 
up.

 OPERATION
To remove the ice reservoir
Hold the ice stock reservoir from the handles, then 
move up and pull the ice stock reservoir.
To reinstall the ice reservoir
Hold the ice stock reservoir from the handles, move 
up with an angle to fit the sides of the reservoir to 
their slot and make sure that the ice selector pin is 
mounted properly. (Figure 2)
Push downwards firmly, until there is no space left 
between the reservoir and the door plastic. (Figure 2)

If you have difficulty in refitting the reservoir, turn 
the rotary gear 90° and reinstall it as shown in the 
figure3.
Any sound you hear when the ice drops into the 
reservoir is a part of normal operation.

	  
When the ice dispenser does not work 
properly
If you do not remove ice cubes for a long time, they 
will cause formation of ice chunks. In this case, 
please remove the ice stock reservoir in accordance 
with the instructions given above, seperate the ice 
chunks, discard the inseparable ice and put the ice 
cubes back into the ice stock reservoir. (Figure 4)
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When ice does not come out, check for any ice stuck 
in the canal and remove it. Regularly check the ice
canal to clear the obstacles as shown in the figure 5.

When using your refrigerator for the first time or when 
not using it for an extended period of time Ice cubes 
may be small due to air in the pipe after connection, 
any air will be purged during normal use.
Discard the ice produced for approximately one day 
since the water pipe may contain the contaminants.
Caution!
Do not insert the hand or any other object into the ice 
canal and blade since it may damage the parts or hurt 
the hand.
Do not let the children hang on the ice dispenser or the 
ice maker since it may cause an injury
To prevent dropping the ice stock reservoir use both 
hands when removing it.
If you close the door hard, it may cause water spilling 
over the ice stock reservoir.
Do not dismount the ice stock reservoir unless it is 
necessary.
If there is a lockout (ice does not come from
the refrigerator) while taking broken ice, try
to take cubed ice.
Then it will be suitable for taking broken ice
again.

While taking broken Ice, cubed ice may
come first. There is a case of coming cubed
ice while taking broken ice.
Freezer door on front of the ice machine can
create a light snow and film layer.
This is normal, it is recommended to clean
without waiting for a long time.
The water is filled with water over time in
the lower zone of the water dispenser. It
is recommended to clean the water within
this zone periodically.
While the ice falls from the ice storage
reservoir, the sound is normal and does not
indicate that the product is problematic.
The blade mechanism inside the ice bank is
sharp and can cut your hand.
If the ice dispenser does not provide ice, the
ice may be stuck together, remove the tank
and clean it again.
Ice type cannot be changed on the display when the 
ice trigger is pressed to obtain ice. Release the trigger, 
change the ice type on the display and obtain ice 
again.
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6.17 Freezing fresh food
• To preserve food quality, the food items placed 

in the freezer compartment must be frozen as 
quickly as possible, use the rapid freezing for 
this.

• To freeze a large amount of fresh food,  press 
the rapid freeze button 24 hours before placing 
the food in the freezer compartment.

•  Freezing the food items when fresh will extend 
the storage time in the freezer compartment.

• Pack the food items in air-tight packs and seal 
tightly.

• Make sure the food items are packed before 
putting in the freezer. Use freezer holders, 
tinfoil and damp-proof paper, plastic bag 
or similar packaging materials instead of 
traditional packaging paper.

• Mark each food pack by writing the date on the 
package before freezing.This will allow you to 
determine the freshness of each pack every 
time the freezer is opened. Keep the earlier 
food items in the front to ensure they are used 
first.

•  Frozen food items must be used immediately 
after defrosting and should not be frozen again.

•  Do not free large quantities of food at once.

Freezer 
Compartment 

Setting

Cooler 
Compartment 

Setting
Descriptions

-18°C 4°C This is the default, recommended setting.
-20,-22 or 
-24°C 4°C These settings are recommended for ambient temperatures 

exceeding 30°C. 

Rapid Freeze 4°C
Press Rapid Freeze function 24 hours before placing the food, 
the product will reset to previous settings when the process is 
completed.

-18°C or colder 2°C Use these settings if you believe the cooler compartment is not cold 
enough due to ambient temperature or frequently opening the door.

6.18 Recommendations for 
storing frozen foods

The compartment must be set to at least -18°C.
1. Place the food items in the freezer as quickly 

as possible to avoid defrosting.
2. Before freezing, check the “Expiry Date” on the 

package to make sure it is not expired.
3. Make sure the food’s packaging is not 

damaged.

6.19 Deep freezer details
As per the IEC 62552 standards, the freezer must 
have the capacity to freeze 4,5 kg of food items at 
-18°C or lower temperatures in 24 hours for each 
100 litres of freezer compartment volume. Food 
items can only be preserved for extended periods 
at or below temperature of -18°C . You can keep 
the foods fresh for months (in deep freezer at or 
below temperatures of 18°C ).
The food items to be frozen must not contact 
the already-frozen food inside to avoid partial 
defrosting.
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Boil the vegetables and filter the water to extend 
the frozen storage time. Place the food in air-tight 
packages after filtering and place in the freezer. 
Bananas, tomatoes, lettuce, celery, boiled eggs, 
potatoes and similar food items should not be 
frozen. Freezing these food items will simply 
reduce the nutritional value and food quality, 
as well as possible spoiling which is harmful to 
health.

6.20 Placing the food
Freezer 
compartment 
shelves 

Various frozen goods including 
meat, fish, ice cream, 
vegetables etc.

Cooler 
compartment 
shelves

Food items inside pots, capped 
plate and capped cases, eggs 
(in capped case)

Cooler 
compartment 
door shelves 

Small and packed food or 
beverages

Vegetable bin Fruits and vegetables

Fresh food 
compartment

Delicatessen (breakfast food, 
meat products to be consumed 
in short notice)

6.21 Door open alert
*May not be available in all models
An audible alert will be heard if the product's door 
remains open for 1,5 minute. The audible alert will 
stop when the door is closed or any button on the 
display (if available) is pressed.

6.22 Illumination lamp
Interior light uses a LED type lamp. Contact the 
authorized service for any problems with this lamp.
Lamp(s) used in this appliance cannot be used for 
house lighting. Intended use of this lamp is to help 
the user place food into the refrigerator / freezer 
safely and comfortably.
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7  Maintenance and cleaning

B WARNING: Read the “Safety 
Instructions” section first!.

B WARNING: Unplug the refrigerator 
before cleaning it. 

• Do not use sharp or abrasive tools to clean 
the product. Do not use materials such as 
household cleaning agents, soap, detergents, 
gas, gasoline, alcohol, wax, etc.
• The dust shall be removed from the 
ventilation grill on the rear of the product at least 
once a year (without opening the cover). Cleaning 
shall be performed with a dry cloth.
For Products With Water Fountain / Ice Maker
• If the water in the water tank has waited for 2-3 
weeks, it shall be replaced.
•The water tank and the components of the water 
fountain shall not be washed in dishwashers.
• Melt a teaspoonful of carbonate in the water. 
Moisten a piece of cloth in the water and wring 
out. Wipe the device with this cloth and dry off 
thoroughly.
• Take care to keep water away from the 
lamp’s cover and other electrical parts.
• Clean the door with a damp cloth. Remove 
all contents to remove the door and body racks. 
Remove the door racks by lifting them upwards. 
Clean and dry the shelves, then attach back in 
place by sliding from above.
• Do not use chlorinated water or cleaning 
products on the exterior surface and chrome-
coated parts of the product. Chlorine will cause 
rust on such metallic surfaces.
• Do not use sharp and abrasive tools, soap, 
house cleaning materials, detergents, gas, 
gasoline, varnish and similar substances to 
prevent deformation of the plastic part and 
removal of prints on the part. Use warm water 
and a soft cloth for cleaning, and then dry it.

• On the products without a No-Frost feature, 
water droplets and icing up to a thickness of a 
finger may occur on the rear wall of the freezer 
compartment. Do not clean, and never apply oils 
or similar materials.
• Use a mildly dampened micro-fiber cloth 
to clean the external surface of the product. 
Sponges and other types of cleaning clothes may 
cause scratches.
• To clean all removable components 
during the cleaning of the interior surface of 
the product, wash these components with a 
mild solution consisting of soap, water and 
carbonate. Wash and dry thoroughly. Prevent 
contact of water with illumination components 
and the control panel.

A
CAUTION: 
Do not use vinegar, rubbing 
alcohol or other alcohol based 
cleaning agents on any interior 
surface.

7.1 Stainless Steel External Surfaces
Use a non-abrasive stainless steel cleaning agent 
and apply it with a soft lint-free cloth. To polish, 
gently wipe the surface with a micro-fiber cloth 
dampened with water and use dry polishing 
chamois. Always follow the veins of the stainless 
steel.
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7.2 Cleaning of the Products 
with Glass Doors

Remove the protective foil on the glasses.
There is a coating on the surface of the glasses. 
This coating minimizes formation of stains and 
provides easy cleaning of the stains and dirts that 
have been formed. Glass that is not protected by 
coating may be exposed to permanent bonding 
of organic or inorganic, air and water-based 
contaminants such as limestone, mineral salts, 
unburned hydrocarbons, metal oxides and 
silicones, which cause staining and physical 
damage easily in a short period of time. Keeping 
the glasses clean becomes very difficult, if not 
impossible, despite the fact they are cleaned 
regularly. As a result, the transparency and 
appearance of the glass deteriorates. Hard and 
abrasive cleaning methods and agents further 
increase these defects and accelerate the process 
of deterioration.        
For routine cleaning processes,  *non-alkaline and 
non-corrosive water based cleaning products shall 
be used. 
In order to have a longer service life of this 
coating, alkaline and corrosive substances shall 
not be used during cleaning. 

A tempering process is applied to increase the 
resistance of these glasses against impacts and 
breakage.
As an additional safety precaution,  a safety film 
has been applied to the rear surface of these 
glasses to prevent harm to the environment in 
case it breaks.

7  Maintenance and cleaning
7.3 Preventing Odours
The product is manufactured free of any 
odorous materials. However, keeping the food in 
inappropriate sections and improper cleaning of 
internal surfaces may lead to odours. 
To avoid this, clean the inside with carbonated 
water every 15 days.
• Keep the foods in sealed holders.  
Microorganisms may spread out of unsealed 
food items and cause malodour.
• Do not keep expired and spoilt foods in the 
refrigerator.

C
Tea is one of the most effective odour 
removers. Place the pulp of the brewed 
tea in the product inside an open container 
and remove it after 12 hours at the latest. 
If you keep the tea pulp inside the product 
for longer than 12 hours, it will collect the 
organisms that cause the odour so it can 
be the source of odour itself.

7.4 Protecting Plastic Surfaces 
Oil spilled on plastic surfaces may damage the 
surface and must be cleaned immediately with 
warm water.
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8 Troubleshooting
Check this list before contacting the service. Doing 
so will save you time and money. This list includes 
frequent complaints that are not related to faulty 
workmanship or materials. Certain features mentioned 
herein may not apply to your product.

The refrigerator is not working. 
• The power plug is not fully settled. >>> Plug 
it in to settle completely into the socket.
• The fuse connected to the socket powering 
the product or the main fuse is blown. >>> 
Check the fuse.
Condensation on the side wall of the cooler 
compartment (MULTI ZONE, COOL, CONTROL 
and FLEXI ZONE).
• The door is opened too frequently >>> 
Take care not to open the product's door too 
frequently.
• The environment is too humid. >>> Do not 
install the product in humid environments.
• Foods containing liquids are kept in unsealed 
holders. >>> Keep the foods containing liquids 
in sealed holders.
• The product's door is left open. >>> Do not 
keep the product's door open for long periods.
• The thermostat is set to a very cool 
• temperature. >>> Set the thermostat to an 
appropriate temperature.
Compressor is not working.

• In case of sudden power failure or pulling 
the power plug off and putting back on, the 
gas pressure in the product's cooling system 
is not balanced, which triggers the compressor 
thermic safeguard. The product will restart after 
approximately 6 minutes. If the product does not 
restart after this period, contact the service.
• Defrosting is active. >>> This is normal for a 
fully-automatic defrosting product. The defrosting 
is carried out periodically.
• The product is not plugged in. >>> Make 
sure the power cord is plugged in.
• The temperature setting is incorrect. >>> 
Select the appropriate temperature setting.
• The power is out. >>> The product will 
continue to operate normally once the power is 
restored.
The refrigerator's operating noise is 
increasing while in use.
• The product's operating performance may 
vary depending on the ambient temperature 
variations. This is normal and not a malfunction.
The refrigerator runs too often or for too long.
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• The new product may be larger than the 
previous one. Larger products will run for longer 
periods.
• The room temperature may be high. >>> 
The product will normally run for long periods in 
higher room temperature.
• The product may have been recently plugged 
in or a new food item is placed inside. >>> 
The product will take longer to reach the set 
temperature when recently plugged in or a new 
food item is placed inside. This is normal.
• Large quantities of hot food may have been 
recently placed into the product. >>> Do not 
place hot food into the product.
• The doors were opened frequently or kept 
open for long periods. >>> The warm air moving 
inside will cause the product to run longer. Do not 
open the doors too frequently.
• The freezer or cooler door may be ajar. >>> 
Check that the doors are fully closed.
• The product may be set to temperature too 
low. >>> Set the temperature to a higher degree 
and wait for the product to reach the adjusted 
temperature.
• The cooler or freezer door washer may be 
dirty, worn out, broken or not properly settled. 
>>> Clean or replace the gasket. Damaged 
/ torn door washer will cause the product to 
run for longer periods to preserve the current 
temperature.
The freezer temperature is very low, but the 
cooler temperature is adequate.
• The freezer compartment temperature is 
set to a very low degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher degree 
and check again.
The cooler temperature is very low, but the 
freezer temperature is adequate.
• The cooler compartment temperature is 
set to a very low degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher degree 
and check again.

The food items kept in cooler compartment 
drawers are frozen.
• The cooler compartment temperature is 
set to a very low degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher degree 
and check again.
The temperature in the cooler or the freezer 
is too high.
• The cooler compartment temperature is set 
to a very high degree. >>> Temperature setting 
of the cooler compartment has an effect on the 
temperature in the freezer compartment. Wait 
until the temperature of relevant parts reach the 
sufficient level by changing the temperature of 
cooler or freezer compartments.
• The doors were opened frequently or kept 
open for long periods. >>> Do not open the 
doors too frequently.
• The door may be ajar. >>> Fully close the 
door.
• The product may have been recently plugged 
in or a new food item is placed inside. >>> This 
is normal. The product will take longer to reach 
the set temperature when recently plugged in or 
a new food item is placed inside.
• Large quantities of hot food may have been 
recently placed into the product. >>> Do not 
place hot food into the product.
Shaking or noise.
• The ground is not level or durable. >>> If 
the product is shaking when moved slowly, adjust 
the stands to balance the product. Also make 
sure the ground is sufficiently durable to bear the 
product.
• Any items placed on the product may cause 
noise. >>> Remove any items placed on the 
product.
The product is making noise of liquid 
flowing, spraying etc.
• The product's operating principles involve 
liquid and gas flows. >>> This is normal and not 
a malfunction.
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There is sound of wind blowing coming from 
the product.
• The product uses a fan for the cooling 
process. This is normal and not a malfunction.
There is condensation on the product's 
internal walls.
• Hot or humid weather will increase icing 
and condensation. This is normal and not a 
malfunction.
• The doors were opened frequently or kept 
open for long periods. >>> Do not open the 
doors too frequently; if open, close the door.
• The door may be ajar. >>> Fully close the 
door.
There is condensation on the product's 
exterior or between the doors.
• The ambient weather may be humid, this 
is quite normal in humid weather. >>> The 
condensation will dissipate when the humidity is 
reduced.
The interior smells bad.
• The product is not cleaned regularly. >>> 
Clean the interior regularly using sponge, warm 
water and carbonated water.
• Certain holders and packaging materials may 
cause odour. >>> Use holders and packaging 
materials without free of odour.
• The foods were placed in unsealed holders. 
>>> Keep the foods in sealed holders. Micro-
organisms may spread out of unsealed food 
items and cause malodour.
• Remove any expired or spoilt foods from the 
product..
The door is not closing.
• Food packages may be blocking the door. 
>>> Relocate any items blocking the doors.
• The product is not standing in full upright 
position on the ground. >>> Adjust the stands to 
balance the product.
• The ground is not level or durable. >>> 
Make sure the ground is level and sufficiently 
durable to bear the product.
The crisper is jammed.

• The food items may be in contact with the 
upper section of the drawer. >>> Reorganize the 
food items in the drawer.

In case of a Hot Surface on the Product,

• High temperature may be observed between 
two doors, on the side panels and on the rear 
grill area while your product is operated. This is 
normal and it does not require servicing!
Fan continues to operate when the door is 
opened.
• Fan may continue to operate when the the 
freezer door is open.

A
WARNING: If the problem persists 

after following the instructions in 
this section, contact your vendor or 
an Authorized Service. Do not try to 
repair the product.



DISCLAIMER / WARNING
Some (simple) failures can be adequately handled by the end-user without 
any safety issue or unsafe use arising, provided that they are carried out 
within the limits and in accordance with the following instructions (see the 
“Self-Repair” section).

Therefore, unless otherwise authorized in the “Self-Repair” section below, 
repairs shall be addressed to registered professional repairers in order 
to avoid safety issues. A registered professional repairer is a professional 
repairer that has been granted access to the instructions and spare parts list 
of this product by the manufacturer according to the methods described in 
legislative acts pursuant to Directive 2009/125/EC. 

However, only the service agent (i.e. authorized professional repairers) 
that you can reach through the phone number given in the user manual/
warranty card or through your authorized dealer may provide service 
under the guarantee terms. Therefore, please be advised that repairs by 
professional repairers (who are not authorized by Beko) shall void the 
guarantee.

Self-Repair

Self-repair can be done by the end-user with regard to the following spare 
parts: door handles,door hinges, trays, baskets and door gaskets (an updated 
list is also available in support.beko.com as of 1st March 2021).

Moreover, to ensure product safety and to prevent risk of serious injury, the 
mentioned self-repair shall be done following the instructions in the user 
manual for self-repair or which are available in support.beko.com. For your 
safety, unplug the product before attempting any self-repair.



Repair and repair attempts by end-users for parts not included in such list 
and/or not following the instructions in the user manuals for self-repair or  
which are available in support.beko.com, might give raise to safety issues 
not attributable to Beko, and will void the warranty of the product.

Therefore, it is highly recommended that end-users refrain from the 
attempt to carry out repairs falling outside the mentioned list of spare parts, 
contacting in such cases authorized professional repairers or registered 
professional repairers. On the contrary, such attempts by end-users may 
cause safety issues and damage the product and subsequently cause fire, 
flood, electrocution and serious personal injury to occur.

By way of example, but not limited to, the following repairs must be 
addressed to authorized professional repairers or registered professional 
repairers: compressor, cooling circuit, main board,inverter board, display 
board, etc.

The manufacturer/seller cannot be held liable in any case  where end-users 
do not comply with the above.

The spare part availability of the refrigerator that you purchased is 10 years. 
During this period, original spare parts will be available to operate the 
refrigerator properly
The minimum duration of guarantee of the refrigerator that you purchased is 
24 months.
This product is equipped with a lighting source of the "G" energy class.
The lighting source in this product shall only be replaced by professional repairers.



Drogi kliencie, 
Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Dziękujemy za wybranie produktu. Chcielibyśmy, abyś mógł wykorzystać optymalną 
wydajność tego wysokiej jakości produkt, który został wykonany przy użyciu najnowo-
cześniejszej technologii. Aby to zrobić, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i wszelkie 
inne dokumenty dostarczone z produktem, przed jego użyciem i zachowaj je. 
Przestrzegaj wszystkich informacji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. W ten spo-
sób zabezpieczysz siebie i swój produkt przed zagrożeniami, które mogą wystąpić.
Zachowaj instrukcję obsługi. W przypadku sprzedaży produktu należy dołączyć do niego 
instrukcję obsługi.

W tej instrukcji obsługi są używane następujące symbole: 

   Zagrożenie, które może spowodować śmierć lub obrażenia.

UWAGA Zagrożenie, które może spowodować uszkodzenie produktu lub jego 
otoczenia 
  

 Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi. 

 Przeczytaj instrukcję obsługi.

.Informacje o modelu zapisane w bazie danych produktów 
można uzyskać, wchodząc na następującą stronę 
internetową i wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący 
się na etykiecie efektywności energetycznej.

https://eprel.ec.europa.eu/
A

A
A
C

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)

INFORMATIONC
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• Ta część zawiera instrukcje bezpieczeństwa, 
które pomogą zabezpieczyć się przed ryzykiem 
obrażeń ciała lub szkód materialnych.

• Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody, które mogą powstać w przypadku 
nieprzestrzegania instrukcji.

 Procedury instalacji i naprawy muszą 
być zawsze wykonywane przez producenta, 
autoryzowanego przedstawiciela serwisu lub 
wykwalifikowaną osobę wskazaną przez importera.

 Używaj tylko oryginalnych części i 
akcesoriów. 

 Oryginalne części zamienne będą 
dostępne przez 10 lat od daty zakupu produktu.

 Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej 
części produktu, chyba że jest to wyraźnie 
określone w instrukcji obsługi. 

 Nie wprowadzaj żadnych zmian 
technicznych w produkcie.

 1.1 Zastosowanie
• Ten produkt nie nadaje się do użytku 

komercyjnego i należy go używać zgodnie z 
jego przeznaczeniem. 

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania w 
domach i pomieszczeniach.
Na przykład:

- Kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i 
innych środowiskach pracy,

- Gospodarstwach agroturystycznych, 
- Obszarach wykorzystywanych przez 

klientów w hotelach, motelach i innych rodzajach 
zakwaterowania,
- Hotelach typu bed&breakfast, pensjonatach,
- Cateringach i podobnych zastosowaniach 
niekomercyjnych.
Ten produkt nie powinien być używany na zewnątrz 
z lub bez namiotu nad nim, takiego jak łódki, 
balkony lub tarasy. Nie wystawiaj produktu na 
działanie deszczu, śniegu, słońca lub wiatru.
 Istnieje ryzyko pożaru!

 1.2 - Bezpieczeństwo 
dzieci, osób wymagających 
szczególnego traktowania 
i zwierząt domowych

• Ten produkt może być używany przez dzieci 
w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby 
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub 
nieposiadających doświadczenia i wiedzy, 
pod warunkiem, że są nadzorowane lub 
przeszkolone w zakresie bezpiecznego 
użytkowania produktu i związanego z nim 
ryzyka.

• Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i 
wyciągać produkty chłodnicze.

• Produkty elektryczne są niebezpieczne dla 
dzieci i zwierząt domowych. Dzieci i zwierzęta 
nie mogą bawić się, wchodzić na produkt ani 
do niego.

• Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia 
i konserwacji urządzenia, chyba że są one 
nadzorowane przez kogoś.

• Trzymaj materiały opakowaniowe poza 
zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko obrażeń i 
uduszenia!

• Przed wyrzuceniem starego lub przestarzałego 
produktu:

1. Odłącz produkt, chwytając za wtyczkę.
2. Przetnij kabel zasilający i wyjmij go z urządzenia 
wraz z wtyczką
3. Nie wyjmuj półek ani szuflad, aby dzieciom trudniej 
było wejść do produktu.

1- Instrukcje bezpieczeństwa
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4. Zdejmij drzwi.
5. Produkt należy przechowywać w taki sposób, aby 
się nie przewrócił.
6. Nie pozwalaj dzieciom bawić się starym 
produktem. 
• Nigdy nie wrzucaj produktu do ognia w celu 

utylizacji. Istnieje ryzyko wybuchu!
• Jeśli na drzwiach produktu znajduje się 

zamek, klucz należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.

 1.3 - Bezpieczeństwo 
elektryczne

• Produkt musi być odłączony od zasilania 
podczas instalacji, konserwacji, czyszczenia, 
naprawy i przenoszenia.

• Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, 
musi go wymienić wykwalifikowana osoba 
wskazana przez producenta, autoryzowanego 
przedstawiciela serwisu lub importera, aby 
uniknąć potencjalnych zagrożeń.

• Nie ściskaj kabla zasilającego pod ani za 
produktem. Nie kładź ciężkich przedmiotów na 
kablu zasilającym. Kabel zasilający nie może 
być nadmiernie zgięty, ściśnięty ani zetknięty z 
żadnym źródłem ciepła. 

• Do obsługi produktu nie należy używać 
przedłużaczy, gniazd wielozadaniowych ani 
adapterów.

• Przenośne gniazdka elektryczne lub przenośne 
źródła zasilania mogą się przegrzać i 
spowodować pożar. Dlatego nie należy trzymać 
wielu gniazdek za lub w pobliżu produktu.

• Wtyczka musi być łatwo dostępna. Jeśli nie 
jest to możliwe, instalacja elektryczna, do 
której podłączony jest produkt, musi zawierać 
urządzenie (takie jak bezpiecznik, wyłącznik, 
wyłącznik itp.), które jest zgodne z przepisami 
elektrycznymi i odłącza wszystkie bieguny od 
sieci.

• Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
• Wyjmij wtyczkę z gniazdka, chwytając za 

wtyczkę, a nie za kabel.

 1.4 - Bezpieczeństwo transportu
• Produkt jest ciężki; nie przenoś go sam. 
• Podczas przenoszenia produktu nie trzymaj za 

drzwiczki.

• Uważaj, aby nie uszkodzić układu chłodzenia 
lub przewodów rurowych podczas transportu. 
Jeśli przewody rurowe są uszkodzone, 
nie należy obsługiwać produktu i wezwać 
autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

 1.5 - Bezpieczeństwo 
podczas instalacji

• Skontaktuj się z autoryzowanym agentem 
serwisowym w celu instalacji produktu. Aby 
przygotować produkt do użycia, sprawdź 
informacje w instrukcji obsługi, aby upewnić 
się, że instalacje elektryczne i wodne są 
odpowiednie. Jeśli nie są, skontaktuj się z 
wykwalifikowanym elektrykiem i hydraulikiem, 
aby dokonać niezbędnych ustaleń. W 
przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia 
prądem, pożaru, problemów z produktem lub 
obrażeń!

• Przed instalacją sprawdź, czy produkt nie ma 
żadnych wad. Jeśli produkt jest uszkodzony, nie 
należy go instalować.

• Umieść produkt na czystej, płaskiej i 
solidnej powierzchni i wyważ go za pomocą 
regulowanych nóżek. W przeciwnym razie 
produkt może się przewrócić i spowodować 
obrażenia.

• Miejsce instalacji musi być suche i dobrze 
wentylowane. Nie umieszczaj dywanów, 
chodników lub podobnych pod produktem. 
Niewystarczająca wentylacja powoduje ryzyko 
pożaru!

• Nie zakrywaj ani nie blokuj otworów 
wentylacyjnych. W przeciwnym razie zużycie 
energii wzrośnie, a produkt może ulec 
uszkodzeniu.

• Produktu nie wolno podłączać do systemów 
zasilania, takich jak źródła energii słonecznej. 
W przeciwnym razie produkt może ulec 
uszkodzeniu na skutek nagłych zmian napięcia!

• Im więcej czynnika chłodniczego zawiera 
lodówka, tym większe musi być miejsce 
instalacji. Jeśli miejsce instalacji jest zbyt małe, 
w przypadku wycieku czynnika chłodniczego 
w układzie chłodzenia gromadzi się łatwopalny 
czynnik chłodniczy i mieszanka powietrza. 
Wymagana przestrzeń na każde 8 g czynnika 
chłodniczego wynosi minimum 1 m3. Ilość 
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czynnika chłodniczego w produkcie jest podana 
na etykiecie typu.

• Produktu nie wolno instalować w miejscach 
narażonych na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych i należy go trzymać z dala od 
źródeł ciepła, takich jak płyty grzejne, grzejniki 
itp. 

Jeśli nie da się zainstalować produktu w pobliżu 
źródła ciepła, należy zastosować odpowiednią płytę 
izolacyjną pomiędzy nimi i zachować następujące 
minimalne odległości do źródła ciepła:

- Co najmniej 30 cm od źródeł ciepła, takich 
jak płyty grzejne, piekarniki, urządzenia grzewcze 
lub piece, 

- Minimum 5 cm od piekarników 
elektrycznych.
• Klasa ochrony Twojego produktu to Typ I. 

Podłącz produkt do uziemionego gniazda, 
które odpowiada wartościom napięcia, prądu 
i częstotliwości podanym na etykiecie typu 
produktu. Gniazdko musi być wyposażone 
w wyłącznik automatyczny 10 A - 16 A. 
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek szkody powstałe podczas 
użytkowania produktu bez uziemienia i 
podłączenia elektrycznego zgodnie z lokalnymi 
i krajowymi przepisami.

• Produkt nie może być podłączony podczas 
instalacji. W przeciwnym razie istnieje ryzyko 
porażenia prądem i obrażeń!

• Nie podłączaj produktu do gniazd, które są 
luźne, zwichnięte, złamane, brudne, tłuste lub 
narażone na kontakt z wodą.

• Poprowadź kabel zasilający i węże (jeśli 
występują) produktu w taki sposób, aby nie 
powodowały ryzyka potknięcia się.

• Wystawienie części pod napięciem lub 
kabla zasilającego na działanie wilgoci może 
spowodować zwarcie. Dlatego nie należy 
instalować produktu w miejscach takich jak 
garaże lub pralnie, w których wilgotność 
jest wysoka lub woda może pryskać. Jeśli 
lodówka zostanie zamoczona wodą, odłącz ją 
od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym 
serwisem.

• Nigdy nie podłączaj lodówki do urządzeń 
oszczędzających energię. Takie systemy są 
szkodliwe dla twojego produktu.

 1.6- Bezpieczeństwo 
podczas użytkowania

• Nigdy nie używaj rozpuszczalników 
chemicznych na produkcie. Istnieje ryzyko 
wybuchu!

• Jeśli produkt działa wadliwie, odłącz go od 
zasilania i nie uruchamiaj go, dopóki nie 
zostanie naprawiony przez autoryzowanego 
przedstawiciela serwisu. Istnieje ryzyko 
porażenia prądem!

• Nie umieszczaj źródeł ognia (zapalonych świec, 
papierosów itp.) na produkcie lub w jego 
pobliżu.

• Nie wchodzić na produkt. Istnieje ryzyko 
upadku i odniesienia obrażeń!

• Nie uszkadzaj rur układu chłodzenia ostrymi 
lub penetrującymi przedmiotami. Czynnik 
chłodniczy, który może wydostać się po 
przebiciu rur czynnika chłodniczego, przedłużeń 
rur lub powłok powierzchniowych, powoduje 
podrażnienia skóry i obrażenia oczu.

• O ile nie jest to zalecane przez producenta, 
nie należy umieszczać ani używać urządzeń 
elektrycznych wewnątrz lodówki/zamrażarki.

• Uważaj, aby nie przytrzasnąć dłoni ani żadnej 
innej części ciała ruchomym częściom lodówki. 
Uważaj, aby nie przycisnąć palców między 
drzwiami a lodówką. Zachowaj ostrożność 
podczas otwierania i zamykania drzwi, 
szczególnie jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.

• Nigdy nie jedz lodów, kostek lodu ani mrożonek 
zaraz po wyjęciu ich z lodówki. Istnieje ryzyko 
odmrożenia!

• Kiedy masz mokre ręce, nie dotykaj 
wewnętrznych ścianek, metalowych części 
zamrażarki ani przechowywanych w niej 
potraw. Istnieje ryzyko odmrożenia!

• Nie umieszczaj puszek lub butelek 
zawierających napoje gazowane lub płyny do 
zamrażania w komorze zamrażarki. Puszki i 
butelki mogą pęknąć. Istnieje ryzyko obrażeń i 
szkód materialnych!

• Nie umieszczaj ani nie używaj łatwopalnych 
aerozoli, łatwopalnych materiałów, suchego 
lodu, substancji chemicznych lub podobnych 
wrażliwych na ciepło materiałów w pobliżu 
lodówki. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
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• Nie przechowuj w swoim urządzeniu 

materiałów wybuchowych zawierających 
materiały łatwopalne, takie jak puszki 
aerozolowe.

• Nie umieszczaj pojemników wypełnionych 
płynem na produkcie. Rozpryskiwanie wody na 
część elektryczną może spowodować porażenie 
prądem lub ryzyko pożaru.

• Ten produkt nie jest przeznaczony do 
przechowywania leków, osocza krwi, 
preparatów laboratoryjnych lub podobnych 
substancji medycznych i produktów 
podlegających dyrektywie w sprawie produktów 
medycznych. 

• Używanie produktu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem może spowodować 
uszkodzenie lub zepsucie przechowywanych w 
nim produktów.

• Jeśli Twoja lodówka jest wyposażona w 
niebieskie światło, nie patrz na to światło 
za pomocą narzędzi optycznych. Nie patrz 
się bezpośrednio w lampę UV LED. Światło 
ultrafioletowe może powodować zmęczenie 
oczu.

• Nie przeciążaj produktu. Przedmioty w lodówce 
mogą spaść po otwarciu drzwi, powodując 
obrażenia lub uszkodzenia. Podobne problemy 
mogą pojawić się, jeśli jakikolwiek przedmiot 
zostanie umieszczony na produkcie.

• Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że 
wyczyściłeś cały lód i wodę, które mogły spaść 
lub rozpryskiwać się na podłodze.

• Zmień położenie półek / uchwytów na butelki 
w drzwiach lodówki tylko wtedy, gdy są puste. 
Istnieje ryzyko obrażeń!

• Nie kładź na produkcie przedmiotów, które 
mogą spaść / przewrócić się. Przedmioty takie 
mogą spaść, gdy drzwi są otwarte, powodując 
obrażenia i / lub szkody materialne.

• Nie uderzaj ani nie wywieraj nadmiernej 
siły na szklane powierzchnie. Rozbite szkło 
może spowodować obrażenia i / lub szkody 
materialne.

• Układ chłodzenia twojego produktu zawiera 
czynnik chłodniczy R600a: Rodzaj czynnika 
chłodniczego zastosowanego w produkcie 
jest wskazany na etykiecie typu. Ten czynnik 
chłodniczy jest łatwopalny. Dlatego należy 

uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia 
lub przewodów rurowych podczas korzystania 
z produktu. Jeśli przewody rurowe są 
uszkodzone:  
- Nie dotykaj produktu ani kabla zasilającego, 
- Trzymaj się z dala od potencjalnych źródeł 

ognia, które mogą spowodować zapalenie się 
produktu.

- Przewietrz miejsce, w którym znajduje się 
produkt. Nie używaj wentylatorów.

- Zadzwoń do autoryzowanego przedstawiciela 
serwisu.

• Jeśli produkt jest uszkodzony i zobaczysz 
wyciek czynnika chłodniczego, trzymaj się 
od niego z dala. Czynnik chłodniczy może 
powodować odmrożenia w przypadku kontaktu 
ze skórą.

Do produktów z dozownikiem wody/
maszyną do lodu

• Używaj tylko wody pitnej. Nie napełniaj 
zbiornika wody płynami, takimi jak sok 
owocowy, mleko, napoje gazowane lub 
napoje alkoholowe, które nie nadają się 
do użycia w dozowniku wody.

•  Istnieje ryzyko dla zdrowia i 
bezpieczeństwa!

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się 
dystrybutorem wody lub automatem do 
lodu (Icematic), aby uniknąć wypadków 
lub obrażeń.

• Nie wkładaj palców ani innych 
przedmiotów do otworu dozownika 
wody, kanału wody lub pojemnika 
na maszynę do lodu. Istnieje ryzyko 
obrażeń lub szkód materialnych!
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 1.7- Bezpieczeństwo podczas 

konserwacji i czyszczenia
• Nie ciągnij za uchwyt drzwi, jeśli chcesz 

przenieść produkt w celu wyczyszczenia. 
Uchwyt może pęknąć i spowodować obrażenia, 
jeśli wywierzesz na niego nadmierną siłę.

• Nie należy rozpylać ani wylewać wody na 
produkt ani do środka w celu czyszczenia. 
Istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem!

• Do czyszczenia produktu nie używaj ostrych 
ani szorstkich narzędzi. Nie używaj domowych 
środków czyszczących, detergentów, gazu, 
benzyny, rozcieńczalników, alkoholu, lakierów 
itp.

• Używaj tylko środków czyszczących i 
konserwujących wewnątrz produktu, które nie 
są szkodliwe dla żywności.

• Nigdy nie używaj pary lub środków 
wspomagających parę do czyszczenia lub 
rozmrażania produktu. Para ma kontakt 
z częściami pod napięciem w lodówce, 
powodując zwarcie lub porażenie prądem!

• Upewnij się, że woda nie przedostaje się do 
obwodów elektronicznych ani elementów 
oświetleniowych produktu.

• Za pomocą czystej i suchej szmatki wytrzyj 
ciała obce lub kurz z kołków wtyczki. Nie 
używaj mokrej lub wilgotnej szmatki do 
czyszczenia wtyczki. Istnieje ryzyko pożaru i 
porażenia prądem!

 1.8- HomeWhiz
• Podczas obsługi produktu za pośrednictwem 

aplikacji HomeWhiz należy przestrzegać 
ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, nawet 
gdy jesteś z dala od produktu. Musisz także 
przestrzegać ostrzeżeń zawartych w aplikacji.

 1.9- Oświetlenie
• Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, 

gdy konieczna jest wymiana diody LED/żarówki 
używanej do oświetlenia.
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2 Instrukcja środowiskowa
2.1 Zgodność z dyrektywą 

WEEE i utylizacja 
odpadowego produktu: 

Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą EU WEEE 
(2012/19/EU). Produkt nosi symbol klasyfikacyjny 
dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego (WEEE).

Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten 
nie powinien być utylizowany z innymi 
odpadkami domowymi po zakończeniu 
eksploatacji. Zużyte urządzenie należy 
zwrócić do oficjalnego punktu skupu i 

recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych. Aby znaleźć te punkty skupu, skontaktuj się z 
lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego za-
kupiono urządzenie. Każde gospodarstwo domowe 
odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu 
starego urządzenia. Właściwa utylizacja zużytego 
urządzenia pomaga zapobiegać potencjalnym ne-
gatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdro-
wia ludzi.

2.2 Zgodność z dyrektywą RoHS
Produkt jest zgodny z Dyrektywą EU WEEE 
(2011/65/UE). Nie zawiera on szkodliwych ani za-
kazanych materiałów wymienionych w dyrektywie.

2.3 Informacje o opakowaniu
Materiały opakowaniowe są wyproduko-
wane z materiałów nadających się do re-
cyklingu zgodnie z krajowymi przepisami 
środowiskowymi. Materiałów opakowa-

niowych nie należy wyrzucać wraz z normalnymi 
odpadami domowymi itp. Należy je dostarczyć do 
punktów odbioru materiałów opakowaniowych wy-
znaczonych przez władze lokalne.
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3   Twoja lodówka

C
*Opcjonalne: Rysunki w tej instrukcji obsługi są schematyczne i mogą nie pasować dokładnie do 
konkretnego produktu. Jeśli posiadany produkt nie zawiera odpowiednich części, informacje dotyczą 
innych modeli.

1-  Komora zamrażarki  
2-  Komora chłodziarki
3- Półki w drzwiach komory chłodziarki
4- Pojemnik na jajka
5- Półka na butelki
6- Regulowane nóżki
7- Pojemnik na świeże owoce i warzywa
8- Pojemnik na produkty mleczne (chłodnia)
9- Półka na butelki
10- Szklane półki

11- Wentylator
12- Komory przechowywania zamrożonej żywności
13- Szklana półka komory zamrażarki
14- Automat do lodu
15- Pojemnik do przechowywania lodu
16- Pokrywa dekoracyjna wytwornicy lodu
17- Półki w drzwiach komory zamrażarki
Funkcja nie jest dostępna w niektórych 
modelach

21

*3

4

6

7

7

*8

*9

6

*3

*3

5

*10

11

12

12

13

17

*15 *14

*16

*14
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4 Instalacja
4.1. Odpowiednie miejsce instalacji

A
Najpierw należy przeczytać rozdział 
„Instrukcje bezpieczeństwa”

Produkt wymaga odpowiedniej cyrkulacji powietrza, 
aby mógł działać skutecznie. Jeśli produkt zostanie 
umieszczony we wnęce, pamiętaj o pozostawieniu co 
najmniej 5 cm odstępu między produktem a sufitem, 
ścianą tylną i ścianami bocznymi.
Jeśli produkt zostanie umieszczony we wnęce, pamiętaj 
o pozostawieniu co najmniej 5 cm odstępu między 
produktem a sufitem, ścianą tylną i ścianami bocznymi. 
Sprawdź, czy element zabezpieczający tylną ścianę 
znajduje się na swoim miejscu (jeśli został dostarczany 
z produktem). Jeśli element nie jest dostępny lub został 
zgubiony, lub upadł, ustaw produkt w taki sposób, 
aby pozostawić przynajmniej 5 cm odstępu między 
przestrzenią za produktem a ścianami. Odstęp z tyłu 
jest ważny dla efektywnego działania produktu.

A
OSTRZEŻENIE: Do połączeń 
elektrycznych nie należy używać 
przedłużaczy ani listew zasilających.

B
OSTRZEŻENIE: Producent nie bierze 
odpowiedzialności za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane przez prace 
wykonane przez nieuprawnione osoby.

B
OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji kabel 
zasilania produktu musi być odłączony. 
Niespełnienie tego warunku może 
doprowadzić do śmierci lub poważnych 
obrażeń!

A
OSTRZEŻENIE: : Jeśli otwór drzwiowy 
jest za wąski i produkt się nie mieści, 
zdejmij drzwi i obróć produkt na bok, 
a jeśli i to nie pomoże, skontaktuj się z 
autoryzowanym serwisem.

• Produkt należy umieścić na płaskiej 
powierzchni, aby uniknąć wibracji.

• Produkt należy umieścić w odległości 
przynajmniej 30cm od grzejnika, kuchenki i 
podobnych źródeł ciepła i przynajmniej 5cm od 
piekarników elektrycznych. 

• Produktu nie należy narażać na działanie 
bezpośredniego światła słonecznego ani 
trzymać w wilgotnym otoczeniu.

• Do skutecznego działania produkt wymaga 
odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Jeśli produkt 
zostanie umieszczony w niszy, należy pamiętać o 
zostawieniu przynajmniej 5 cm odstępu między 
produktem oraz sufitem i ścianami.

4.2 Podkładanie 
plastikowych klinów

Za pomocą plastikowych klinów należy ustawić 
odpowiedni odstęp między produktem i ścianą na 
cyrkulację powietrza. 
1. Aby zamocować kliny, odkręć wkręty z produktu i 
użyj wkrętów dostarczanych wraz z klinami.

2. Zamocuj 2 plastikowe kliny w osłonie wentylacyjnej 
jak pokazano na rysunku.
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4.3 Regulacja nóżek
Jeśli produkt nie znajduje się w równowadze, 
dostosuj przednie regulowane nóżki, obracając je 
w prawo lub w lewo. 

Aby zamontować drzwi w pionie:
•Poluzuj dolną nakrętkę mocującą
•Przykręć nakrętkę regulacyjną (w prawo/w lewo) 
w zależności od położenia drzwi
•Dokręć nakrętkę mocującą

Aby zamontować drzwi w poziomie; 

• Poluzuj dolną śrubę mocującą
• Poluzuj dolną śrubę ustalającą
• Przykręć śrubę regulacyjną (w prawo/w lewo) w 

zależności od położenia drzwi
• Dokręć górną śrubę ustalającą
• Dokręć dolną śrubę mocującą

Fixing nut

Fixing screw

Sabitleme somunu

Sabitleme vidası

fixing nut

adjusting nut

adjusting bolt

fixing bolt

ayar somunu

ayar civatası

sabitleme 
civatası

sabitleme somunu

śruba regulacyjna

śruba ustalająca

nakrętka mocująca

nakrętka regulacyjna

Nakrętka mocująca

Śruba mocująca
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Instalacja
4.4 Podłączenie do prądu

A
OSTRZEŻENIE: Do połączeń 
elektrycznych nie należy używać 
przedłużaczy ani listew zasilających.

B
OSTRZEŻENIE: Uszkodzony kabel 
zasilania musi zostać wymieniony 
przez autoryzowany serwis.

• Nasza firma nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
wynikłe z używania bez połączenia uziemienia 
i zasilania odpowiadających przepisom 
krajowym.

• Po instalacji wtyk zasilania powinien być łatwo 
dostępny.

C

Ostrzeżenie o gorących powierzchniach!
Ściany boczne produktu są wyposażone 
w chłodniejsze rury, aby usprawnić 
system chłodzenia. Płyn pod wysokim 
ciśnieniem może przepływać przez 
te powierzchnie i je nagrzewać. Jest 
to zjawisko normalne i nie wymaga 
żadnej obsługi technicznej. Zachować 
ostrożność podczas kontaktu z tymi 
obszarami.

4.5 Podłączenie wody (Opcjonalne)

A
OSTRZEŻENIE: Podczas podłączania 
należy odłączyć produkt i pompę wodną (o 
ile jest dostępna).

Podłączenia zasilania wodą, filtra i gąsiora 
produktu muszą zostać wykonane przez 
autoryzowany serwis. W zależności od modelu 
produkt może być podłączony do gąsiora lub 
bezpośrednio do zasilania wodą. Aby wykonać 
połączenie, wąż wody należy najpierw podłączyć do 
produktu.
Sprawdź, czy wraz z modelem produktu zostały 
dostarczone następujące części: 
1. Złącze (1 szt.): Służy do mocowania węża 

wody z tyłu produktu.

3

1

4

2

*5

2. Zacisk węża (3 szt.): Służy do mocowania 
węża wody do ściany.

3. Wąż wody (1 szt., 5 metrów, średnica 1/4 
cala): Służy do podłączania wody. 

4. Przejściówka (1 szt.): Zawiera filtr porowaty, 
służy do podłączenia do zasilania zimną wodą.

5. Filtr wody (1 szt. *Opcjonalny): Służy do 
podłączenia zasilania wodą do produktu. 
Filtr wody jest zbędny, jeśli jest dostępne 
połączenie z gąsiorem.
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Instalacja

123

4.6 Podłączanie węża wody 
do produktu

Aby podłączyć wąż wody do produktu, 
postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1. Rozłącz złącze przejściówki dyszy węża z tyłu 

produktu i poprowadź wąż przez złącze. 

2. Szczelnie przepchnij wąż wody w dół i podłącz 
przejściówkę dyszy węża.

3. Dokręć złącze ręcznie, aby zamocować 
przejściówkę dyszy węża. Złącze można też 
dokręcić kluczem do rur lub szczypcami.

4.7 Podłączanie do zasilania wodą
(Opcjonalne)
Aby używać produktu, korzystając z zasilania zimną 
wodą, należy na zasilaniu zimną wodą w domu 
zainstalować standardowe złącze z zaworem 1/2 
cala. Jeśli złącze jest niedostępne lub jeśli nie 
masz pewności, skonsultuj się z wykwalifikowanym 
hydraulikiem. 
1. Odłącz złącze (1) od przejściówki (2).

123

2. Podłącz przejściówkę do zaworu zasilania 
wodą.

3. Podłącz złącze wokół węża wody.

4. Podłącz drugi koniec węża do zasilania wodą 
(patrz pkt. 4.7) lub, aby użyć gąsiora, do 
pompy wodnej (patrz pkt. 4.8).
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Instalacja
1. Podłącz złącze do przejściówki i dokręć ręką/

narzędziem.

       
2. Podłącz drugi koniec węża wody do pompy 

wodnej, wciskając go do wlotu węża pompy.  

2. Aby uniknąć uszkodzenia, przesunięcia 
lub przypadkowego odłączenia węża, użyj 
dostarczanych zacisków do odpowiedniego 
zamocowania węża wody.

A
OSTRZEŻENIE: Po włączeniu zaworu 
należy się upewnić, że na żadnym końcu 
węża wody nie ma wycieku. W razie 
wycieku wyłącz zawór i dokręć wszystkie 
połączenia za pomocą klucza do rur lub 
szczypiec. 

4.8. Dla produktów używających 
gąsiora na wodę (Opcjonalne)

Aby użyć gąsiora do podłączenia wody do 
produktu, należy użyć pompy wodnej zalecanej 
przez autoryzowany serwis. 
1. Podłącz jeden koniec węża wody 

dostarczanego wraz pompą do produktu 
(patrz 4.6) i postępuj zgodnie z poniższymi 
instrukcjami.

  
               
3. Umieść i zamocuj wąż pompy wewnątrz 

gąsiora.
      

        
4. Po wykonaniu połączenia podłącz i uruchom 

pompę wodną.

C
Po uruchomieniu pompy odczekaj 2-3 
minuty, aby pompa uzyskała żądaną 
wydajność.

C
W celu wykonania połączenia wody 
zapoznaj się też z instrukcją obsługi 
pompy.

C W razie używania gąsiora filtr wody jest 
zbędny.

4.9 Filtr wody (Opcjonalne)
W zależności od modelu produkt może mieć filtr 
wewnętrzny lub zewnętrzny. Aby podłączyć filtr 
wody, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
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Instalacja
4.10.Mocowanie filtra zewnętrznego 

na ścianie (opcjonalne)

A OSTRZEŻENIE: Filtra nie należy 
mocować do produktu.

Sprawdź, czy wraz z modelem produktu zostały 
dostarczone następujące części:

1. Złącze (1 szt.): Służy do mocowania węża 
wody z tyłu produktu.

2. Przejściówka (1 szt.): Służy do podłączenia do 
zasilania zimną wodą.

3. Filtr porowaty (1 szt.)
4. Zacisk węża (3 szt.): Służy do mocowania 

węża wody do ściany.
5. Urządzenie do podłączania filtra (2 szt.): Służy 

do mocowania filtra do ściany.
6. Filtr wody (1 szt.): Służy do podłączania 

produktu do zasilania wodą. W przypadku 
używania połączenia z gąsiorem filtr wody jest 
zbędny.

1. Podłącz przejściówkę do zaworu zasilania 
wodą.

2. Ustal miejsce mocowania filtra zewnętrznego. 
Zamocuj urządzenie do podłączania filtra (5) 
do ściany.

3. Zamocuj filtr pionowo w urządzeniu do 
podłączania filtra w sposób pokazany na 
etykiecie. (6) 

4. Podłącz wąż wody wystający z góry filtra do 
przejściówki złącza wody produktu (patrz 4.6.).

Po wykonaniu połączenia powinno ono wyglądać, 
jak na poniższym rysunku.

1 2 3

4

5

6
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Instalacja
4.11Filtr wewnętrzny
Dostarczany z produktem filtr wewnętrzny nie jest 
zainstalowany w chwili dostawy – wykonaj poniższe 
instrukcje, aby go zainstalować.

1. Wskaźnik Lód wył. musi być aktywny podczas 
montażu filtra. Przełącz wskaźnik WŁ.-WYŁ. za 
pomocą przycisku Lód na ekranie.

Linia wody:

Linia gąsiora:

2. Wyjmij pojemnik na warzywa, aby uzyskać 
dostęp do filtra wody.

C
Po podłączeniu filtra nie należy 
używać pierwszych 10 szklanek 
wody.
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Instalacja
Zdejmij pokrywę obejścia filtra wody, pociągając ją.

C Po zdjęciu pokrywy może wyciec kilka 
kropli wody, to normalne.

1. Umieść pokrywę filtra wody na mechanizmie i 
wciśnij na miejsce do zatrzaśnięcia.

2. Naciśnij przycisk Lód na ekranie, aby wyłączyć 
tryb Lód wył.

C Filtr wody usuwa ciała obce z wody. Nie 
usuwa on z wody drobnoustrojów.
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5 Przygotowanie

5.1. Co robić, aby zaoszczędzić 
energię

mehmet

A
Podłączenie produktu do elektronicznych 
układów oszczędzania energii jest 
szkodliwe, ponieważ może uszkodzić 
produkt.

• Urządzenie wolnostojące: Chłodziarka nie jest 
przeznaczona do zabudowy’;

• Nie wolno pozostawiać otwartych drzwi lodówki 
przez długi czas.

• Do lodówki nie wolno wkładać gorącej 
żywności ani napojów.

• Nie wolno przepełniać lodówki – blokowanie 
wewnętrznego przepływu powietrza zmniejsza 
wydajność chłodzenia.

• W zależności od funkcji produktu odmrażanie 
zamrożonej żywności w komorze chłodziarki 
zapewni oszczędność energii i zachowanie 
jakości żywności.

• Aby zapewnić oszczędność energii i 
przechowywanie żywności w lepszych 
warunkach, należy ją przechowywać w 
szufladach wewnątrz komory chłodziarki. 

• Należy się upewnić, że żywność nie styka się 
z opisanym poniżej czujnikiem temperatury 
komory chłodziarki. 

• Ponieważ gorące i wilgotne powietrze nie 
przedostaje się bezpośrednio do produktu, gdy 
drzwiczki nie są otwarte, produkt zoptymalizuje 
się w warunkach wystarczających do ochrony 
żywności. Funkcje i komponenty, takie jak 
sprężarka, wentylator, grzałka, odszranianie, 
oświetlenie, wyświetlacz i tak dalej, będą 
działać zgodnie z potrzebą minimalnego zużycia 
energii przy zachowaniu świeżości żywności.

• W przypadku wielu opcji półki szklane należy 
umieścić tak, aby wyloty powietrza znajdujące 
się na tylnej ścianie nie zostały zablokowane. 
Najlepiej, aby wyloty powietrza pozostawały 
pod szklaną półką. Poprawi to dystrybucję 
powietrza i efektywność energetyczną.

A
Najpierw należy przeczytać rozdział 
„Instrukcje bezpieczeństwa”
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5.2 Pierwsze użycie
Przed użyciem lodówki należy się upewnić, że 
zostały wykonane niezbędne przygotowania 
podane w rozdziałach „Instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i środowiska” oraz „Instalacja”.
• Włączone urządzenie bez żywności wewnątrz 

należy pozostawić na 12 godzin i nie otwierać 
drzwi, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

C
Będzie słychać dźwięk włączenia 
sprężarki. Dźwięki wydobywające się, gdy 
sprężarka nie jest aktywna, to normalne 
zjawisko spowodowane przez sprężone 
płyny i gazy w układzie chłodzenia.

C
Normalnym zjawiskiem jest nagrzewanie 
się przednich krawędzi lodówki. Te 
obszary nagrzewają się celowo, aby 
zapobiec kondensacji.

C
W niektórych modelach panel wskaźników 
wyłącza się automatycznie po 1 minutach 
od zamknięcia drzwi. Panel włączy się 
ponownie po otwarciu drzwi lub naciśnięciu 
dowolnego przycisku.

5 Przygotowanie
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6 Obsługa produktu

A
Najpierw należy przeczytać rozdział 
„Instrukcje bezpieczeństwa”

• W celu przyspieszenia rozmrażania nie 
należy używać żadnych narzędzi mechanicznych 
ani innych narzędzi niż zalecane przez 
producenta.
• Nie używać części lodówki, takich jak 
drzwiczki lub szuflady, jako podpory lub stopnia. 
Może to spowodować przewrócenie się produktu 
lub uszkodzenie jego elementów.
• Produkt powinien być używany jedynie do 
przechowywania żywności.
• Zakręć zawór wody, jeśli będziesz poza 
domem (np. na wakacjach) i nie będziesz używać 
kostkarki ani dystrybutora wody przez dłuższy 
czas. W przeciwnym razie woda może zacząć 
wyciekać.

6.1 Wyłączanie produktu
• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas 
należy:
- odłączyć go, 
- wyjąć żywność, aby zapobiec powstawaniu 
brzydkich zapachów, 
- poczekać, aż lód się rozmrozi, 
- wyczyścić wnętrze i poczekać, aż wyschnie, 
- pozostawić drzwiczki otwarte, aby zapobiec 
uszkodzeniu wewnętrznych elementów plastikowych.
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6 Działanie produktu

6.2 Panel wskaźników
Panele wskaźników mogą się różnić w zależności od modelu produktu.
Funkcje dźwiękowe i optyczne panelu wskaźników pomagają korzystać z lodówki. 

C
*Opcjonalne: Rysunki w tej instrukcji obsługi są schematyczne i mogą nie pasować dokładnie do 
konkretnego produktu. Jeśli posiadany produkt nie zawiera odpowiednich części, informacje dotyczą 
innych modeli.

Najpierw należy przeczytać rozdział „Instrukcje bezpieczeństwa”

* Funkcja nie jest dostępna w niektórych modelach

1 2

5

611

3 4

89*10

*7

1- Przycisk funkcji szybkiego zamrażania
2- Przycisk włączenia/wyłączenia kostkarki do lodu
3- Wskaźnik stanu błędu
4- Przycisk WYŁĄCZENIA komory chłodzącej (wakacje)
5- Przycisk szybkiego chłodzenia
6- Przycisk regulacji temperatury komory chłodziarki
7- Przycisk modułu antyzapachowego
8- Przycisk ostrzegawczy dotyczący wymiany filtra
9- Przycisk wyboru wody, kostek lodu, okruchów lodu
10- *Przycisk sieci bezprzewodowej
11- Przycisk regulacji temperatury komory chłodziarki
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Korzystanie z produktu
1. Przycisk funkcji szybkiego zamrażania
Po naciśnięciu przycisku szybkiego zamrażania LED 
na przycisku ( ) zaświeci się i funkcja szybkiego 
zamrażania zostanie włączona. Temperatura komory 
zamrażania jest ustawiona na -27°C. Ponowne 
naciśnięcie tego przycisku wyłączy tę funkcję. Funkcja 
szybkiego zamrażania automatycznie anuluje się 
po 24 godzinach. Aby zamrozić dużą ilość świeżej 
żywności, naciśnij przycisk szybkiego zamrażania przed 
umieszczeniem żywności w komorze zamrażania.

2. Przycisk włączenia/wyłączenia kostkarki do 
lodu
Naciśnięcie tego przycisku ( ) na 3 sekundy 
uruchamia proces wytwarzania lodu, LED na przycisku 
zapali się. Ponowne naciśnięcie przycisku na 3 sekundy 
powoduje anulowanie wytwarzania lodu, a przygotowane 
wcześniej kostki lodu mogą być użyte, nawet jeśli 
funkcja zostanie anulowana.

3. Wskaźnik stanu błędu
Ten wskaźnik (  ) będzie aktywny, gdy chłodziarka 
nie może zapewnić odpowiedniego chłodzenia lub w 
przypadku jakiegokolwiek błędu czujnika. Na wskaźniku 
temperatury komory zamrażania wyświetla się „E”, a na 
wskaźniku temperatury komory chłodniczej wyświetlane 
są liczby 1, 2, 3….
Liczby te dostarczają autoryzowanemu serwisowi 
informacji na temat zaistniałego błędu.
Wykrzyknik może zostać wyświetlony po włożeniu 
żywności do komory zamrażarki lub pozostawieniu 
otwartych drzwi przez dłuższy czas. To nie jest usterka, 
ostrzeżenie zniknie po ostygnięciu potrawy lub po 
naciśnięciu dowolnego przycisku.

4. Przycisk WYŁĄCZENIA komory chłodzącej 
(wakacje)
Aby uruchomić funkcję Wakacji ( ) naciśnij przycisk 
na 3 sekundy.
Uruchomi się tryb Wakacji i zaświeci się LED w 
przycisku. Na wskaźniku temperatury komory chłodzącej 
powinien pojawić się symbol „- -”, a komora chłodząca 
nie ma włączonego aktywnego chłodzenia. Gdy ta 
funkcja jest aktywna, nie wolno przechowywać żywności 
w komorze chłodzenia. Pozostałe komory zamrażarki 
będą nadal chłodzić zgodnie z ustawioną temperaturą. 
Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć tę 
funkcję.

5. Przycisk szybkiego chłodzenia
Po naciśnięciu przycisku szybkiego chłodzenia LED 
na przycisku ( ) zaświeci się i funkcja szybkiego 
chłodzenia zostanie włączona. Temperatura komory 
chłodzenia jest ustawiona na 1°C. Ponowne 
naciśnięcie tego przycisku wyłączy tę funkcję. Funkcja 
szybkiego zamrażania zostanie automatycznie 
anulowana po zakończeniu chłodzenia.

6. Przycisk regulacji temperatury komory 
chłodziarki
Ustawienie temperatury chłodziarki. Naciśnięcie 
przycisku numer ( ) umożliwia ustawienie 
temperatury komory odpowiednio na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2 i 1°C.

7. Przycisk modułu antyzapachowego
Naciśnij ten przycisk ( ) na 3 sekundy, aby 
włączyć/wyłączyć funkcję antyzapachową. Gdy 
funkcja antyzapachowa jest aktywna, LED na 
odpowiednim przycisku zaświeci się. Gdy funkcja jest 
aktywna, moduł antyzapachowy będzie uruchamiany 
okresowo.

8. Przycisk ostrzegawczy dotyczący wymiany 
filtra
Filtr wlotowy wody w lodówce należy wymieniać 
w regularnych odstępach czasu. Twoja lodówka 
oblicza ten okres automatycznie. LED na przycisku 
ostrzeżenia o wymianie filtra zapala się po upływie 
okresu eksploatacji filtra. Po wymianie filtra naciśnij 
i przytrzymaj przycisk ( ) przez 3 sekundy, aby 
wyłączyć LED wymiany filtra.

9. Przycisk wyboru wody, kostek lodu, 
okruchów lodu
Możesz wybrać pomiędzy wodą ( ), kostkami lodu (

) i okruchami lodu ( ) za pomocą tego przycisku. 
Kontrolka aktywowanego symbolu pozostanie 
zapalona.

10. Przycisk sieci bezprzewodowej
Przycisk ten służy do nawiązywania połączenia 
bezprzewodowego urządzenia za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej HomeWhiz. ( )
Naciśnięcie przycisku przez dłuższy czas (3 sekundy) 
sprawia, że LED miga powoli (co 0,5 sekundy). 
Produkt łączy się z siecią domową.
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Korzystanie z produktu
6.3 Pochłaniacz zapachów
(FreshGuard)
(Funkcja jest opcjonalna)
Pochłaniacz zapachów błyskawicznie usuwa z 
lodówki nieprzyjemne zapachy, zanim przenikną 
do powierzchni.  Urządzenie znajduje się na 
suficie komory na świeżą żywność. Dzięki niemu 
nieprzyjemne zapachy zostają zneutralizowane 
podczas aktywnego przepływu powietrza przez 
filtr zapachowy. Po oczyszczeniu powietrze wraca 
do komory na świeżą żywność. Dzięki temu 
nieprzyjemne zapachy pochodzące z żywności 
przechowywanej w lodówce zostają usunięte, 
zanim przenikną do powierzchni.
Jest to możliwe dzięki wentylatorowi, diodzie LED 
oraz filtrowi zapachowemu – wszystkie te elementy 
stanowią integralną część pochłaniacza zapachów.
Jeśli chcesz użyć modułu dezodoryzującego, 
aktywuj go za pomocą przycisku wskaźnika.

Po nawiązaniu połączenia LED na przycisku zapali się 
światłem ciągłym.
Po nawiązaniu połączenia możesz je włączyć/
wyłączyć krótkim naciśnięciem przycisku. Dopóki 
połączenie nie zostanie nawiązane, LED na przycisku 
miga szybko (co 0,2 sekundy). Gdy połączenie jest 
aktywne, LED będzie świecić nieprzerwanie.
Jeśli nie można nawiązać połączenia przez długi 
czas, sprawdź ustawienia połączenia i zapoznaj się 
z częścią „Rozwiązywanie problemów” w instrukcji 
obsługi.
Do połączenia bezprzewodowego należy używać 
aplikacji HomeWhiz. Kroki instalacji są opisane w 
aplikacji.
Dostęp do aplikacji można uzyskać, odczytując kod 
QR dostępny na etykiecie HomeWhiz na produkcie. 
Aplikacja jest dostępna w App Store dla urządzeń IOS 
oraz Play Store dla urządzeń z systemem Android.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź 
https://www.homewhiz.com/.

11. Przycisk regulacji temperatury komory 
chłodziarki
Ustawiana jest temperatura dla chłodziarki. 
Naciśnięcie tego przycisku ( ) umożliwia ustawienie 
temperatury w komorze zamrażarki na -16, -17, -18, 
-19, -20, -21, -22°C.

C *Tryb oszczędzania energii 
(wyłączenie wyświetlacza):
Funkcja oszczędzania energii włącza 
się automatycznie, gdy drzwi produktu 
nie są otwarte i zamknięte, 
a wszystkie symbole z wyjątkiem 
ostatnio wybranego - woda ( ), 
kostki lodu ( ) i okruchy lodu ( ) są 
wyłączone. Gdy funkcja oszczędzania 
energii jest aktywna, naciśnięcie 
dowolnego przycisku lub otwarcie 
drzwi spowoduje jej wyłączenie i 
sygnały na wyświetlaczu powrócą 
do normalnego stanu. Funkcja 
oszczędzania energii jest funkcją 
aktywowaną fabrycznie i nie można jej 
anulować.
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6.4 Pojemnik typu crisper z kontrolą 

wilgotności (EverFresh +)
(Opcjonalne)
Dzięki pojemnikowi typu crisper z kontrolowaną 
wilgotnością warzywa i owoce można 
przechowywać przez dłuższy czas w środowisku o 
idealnej wilgotności. Dzięki systemowi ustawiania 
wilgotności z 3 opcjami przed pojemnikiem, 
możesz kontrolować wilgotność wewnątrz komory 
zgodnie z przechowywaną żywnością. Zalecamy 
przechowywanie żywności, wybierając opcję 
warzyw, gdy przechowujesz tylko warzywa, opcję 
owoców, gdy przechowujesz tylko owoce i opcję 
mieszaną, gdy przechowujesz żywność mieszaną. 
Zalecamy, aby warzywa i owoce nie były 
przechowywane w workach, aby wydłużyć okres 
przechowywania żywności i lepiej wykorzystać 
system kontroli wilgotności. Pozostawianie 
warzyw w woreczkach z tworzywa sztucznego 
spowoduje ich szybsze popsucie się. Zalecamy, 
aby w szczególności ogórki i brokuły nie były 
przechowywane w zamkniętych workach. 
W sytuacjach, w których kontakt z innymi 
warzywami jest niekorzystny, użyj materiałów 
opakowaniowych, takich jak papier, który posiada 
pewną porowatość.
Podczas umieszczania warzywa, umieść ciężkie 
i twarde warzywa na dole i lekkie i miękkie na 
górze.
Nie wkładaj owoców produkujących dużo 
etylenu, takich jak gruszki, morele, brzoskwinie, a 
zwłaszcza jabłka, do tego samego pojemnika, co 
inne warzywa i owoce. Gaz etylenowy pochodzący 
z tych owoców może spowodować szybsze 
dojrzewanie innych warzyw i owoców oraz ich 
szybsze psucie się.

6.5 Niebieskie światło/Harvest Fresh
(Opcjonalne)

Niebieskie światło,
Warzywa i owoce przechowywane w pojemnikach 
na świeże warzywa oświetlone niebieskim świa-
tłem kontynuują fotosyntezę i zachowują poziom 
witaminy C dzięki działaniu długości fali niebieskie-
go światła. 

W przypadku HarvestFresh
warzywa i owoce przechowywane w pojemnikach 
na żywność oświetlonych technologią HarvestFresh 
zachowują poziom witamin (witaminy A i C) przez 
dłuższy czas dzięki cyklom niebieskiego, zielonego, 
czerwonego światła i ciemności, które symulują 
cykl dnia.

Kiedy drzwi chłodziarki zostaną otwarte w ciem-
ności w trakcie pracy HarvestFresh, urządzenie 
automatycznie to wykryje i oświetli pojemnik na 
żywność odpowiednio jednym z kolorów: niebie-
skim, zielonym lub czerwonym. Okres ciemności 
będzie kontynuowany po zamknięciu drzwi lodów-
ki, tak aby inicjował nocny okres cyklu dziennego.
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6.6 Korzystanie z wodotrysku
(Funkcja jest opcjonalna)

C Pierwszych kilka szklanek wody z 
wodotrysku będzie ciepłe.

C
Jeśli wodotrysk nie będzie używany przez 
dłuższy czas, należy wylać kilka pierwszych 
szklanek wody, aby uzyskać czystą wodę.

1. Popchnij delikatnie dźwigienkę dozownika wody 
szklanką.  Jeśli używasz plastikowego kubka, 
łatwiej będzie popchnąć dozownik ręką.

2. Po napełnieniu szklanki wodą zwolnić ramię.

C
Wielkość wypływu wody z dozownika 
zależy od nacisku wywieranego 
na ramię. Lekko zwolnij nacisk na 
ramię, gdy poziom wody w szklance/
pojemniku wzrośnie, aby zapobiec 
przelaniu. Po lekkim naciśnięciu 
ramienia woda kapie; jest to normalne i 
nie oznacza usterki.

6.7 Napełnianie zbiornika 
dozownika wody

Otwórz pokrywę zbiornika na wodę, jak pokazano 
na rysunku.  Nalej czystej wody pitnej.      Zamknij 
pokrywę.

6.8 Czyszczenie zbiornika 
wodotrysku

Wyjmij zbiornik napełniania wody wewnątrz półki 
drzwi. 
Odłącz go, trzymając obie strony półki
drzwi.
Trzymając obie strony zbiornika wody, wyjmij go 
pod kątem 45°.
Zdejmij i oczyść pokrywę zbiornika wody.
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A

Nie należy napełniać zbiornika 
wody sokiem owocowym, napojami 
gazowanymi, napojami alkoholowymi ani 
żadnym innym płynem nieodpowiednim 
do stosowania w wodotrysku. Stosowanie 
takich płynów spowoduje niepoprawne 
działanie i nienaprawialne uszkodzenie 
wodotrysku. Korzystanie z wodotrysku 
w ten sposób nie jest objęte zakresem 
gwarancji. Pewne chemikalia i dodatki 
tego typu do napojów/płynów mogą 
powodować uszkodzenie materiału 
zbiornika wody.

A Zbiornika wody i elementów wodotrysku 
nie można myć w zmywarkach.

C
Części zbiornika wody i elementy 
podajnika nie modą być myte w 
zmywarkach.



27 / 38PLChłodziarka/Instrukcja obsługi

Korzystanie z produktu
6.9 Pojemnik na produkty 

mleczne (chłodnia)
(Funkcja jest opcjonalna)
„Pojemnik na produkty mleczne (chłodnia)” 
zapewnia niższą temperaturę wewnątrz komory 
lodówki. Użyj tego pojemnika do przechowywania 
produktów garmażeryjnych (salami, wędlin, 
nabiału, itp.), wymagających niższej temperatury 
przechowywania lub produktów mięsnych, 
drobiowych lub rybnych do bezpośredniego 
spożycia. W pojemniku nie należy przechowywać 
owoców ani warzyw. 

6.10 Pojemnik na warzywa  
Komora Crisper jest przeznaczona do 
przechowywania świeżych warzyw dzięki 
zachowywaniu wilgotności. W tym celu w 
komorze Crisper został zintensyfikowany ogólny 
obieg zimnego powietrza. W tej komorze należy 
przechowywać owoce ani warzywa. Aby przedłużyć 
ich świeżość, przechowuj warzywa i owoce osobno.

6.11 Jonizator
(Funkcja jest opcjonalna)
Układ jonizatora w kanale powietrza komory 
chłodzenia służy do jonizacji powietrza. Emisje 
ujemnych jonów eliminują bakterie i inne molekuły 
przenoszące zapachy w powietrzu.

6.12 Filtr zapachów 
(Funkcja jest opcjonalna)
Filtr zapachów w kanale powietrza komory 
chłodzenia zapobiega powstawaniu niepożądanych 
zapachów.

6.13Automat do lodu i pojemnik 
do przechowywania lodu

(Funkcja jest opcjonalna)
Napełnij automat do lodu wodą i umieść na miejs-
cu. Lód będzie gotowy po około dwóch godzinach. 
Nie wyjmuj automatu, aby wyjąć lód.
obróć przyciski na komorze lodu z prawej strony o 
90°, a lód wpadnie do pojemnika na lód poniżej. 
Można potem wyjąć pojemnik na lód i podać lód.

C
Pojemnik na lód jest przeznaczony 
wyłącznie do przechowywania lodu. 
Nie wolno go napełniać wodą. Może to 
spowodować jego pęknięcie.

C
W urządzeniach z automatyczną 
kostkarką do lodu można usłyszeć 
odgłos wysypywania lodu. Jest to 
zjawisko normalne i nie stanowi oznaki 
usterki.
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6.14 Pobieranie lodu/wody (opcjonalne)
Aby pobrać wodę (  ) / kostki lodu (  )/kawałki 
lodu (  ), należy wybrać odpowiednią opcję za 
pomocą wyświetlacza. Wodę/lód można uzyskać, 
popychając przełącznik na wodotrysku do przodu. 
Podczas przełączania się między opcjami kostek 
lodu (  )/kawałków lodu (  ) poprzedni typ lodu 
może zostać wydany jeszcze kilka razy.

• Przed pierwszym pobraniem lodu/wody z 
wodotrysku należy odczekać około 12 godzin. 
Wodotrysk może nie wydać lodu, jeśli w 
pojemniku na lód jest za mało lodu.

• Nie należy używać 30 kostek lodu (3-4 litry) 
wytworzonych po pierwszym uruchomieniu.

• W razie przerwy w zasilaniu lub chwilowej 
awarii lód może się częściowo roztopić z 
zamarznąć z powrotem. Spowoduje to scalenie 
kostek lodu ze sobą. W razie przedłużającej 
się przerwy w zasilaniu lub awarii lód może 
się stopić i wyciec. W razie wystąpienia tego 
problemu wyjmij lód z pudelka na lód i oczyść 
je.

A
OSTRZEŻENIE: Układ wodny produktu 
należy podłączać jedynie do zimnej wody. 
Nie wolno podłączać do gorącej wody.

• Produkt może nie wydawać wody podczas 
pierwszego uruchomienia. Jest to 
spowodowane występowaniem powietrza w 
układzie. Należy spuścić powietrze z układu. 
W tym celu naciśnij przełącznik wodotrysku 
na 1-2 minuty do chwili, gdy z wodotrysku 
popłynie woda. Początkowy wypływ wody 
może być nieregularny. Woda zacznie płynąć 
normalnie po spuszczeniu powietrza z układu.

• Podczas pierwszego korzystania z filtra woda 
może być mętna – nie należy spożywać 
pierwszych 10 szklanek wody.

• Po pierwszej instalacji należy odczekać około 
12 godzin, aby uzyskać zimną wodę.

• Układ wodny produktu jest przeznaczony 
wyłącznie do czystej wody. Nie wolno używać 
żadnych innych napojów.

• Zaleca się odłączenie zasilania wodą, jeśli 
produkt nie będzie używany przez dłuższy czas 
w trakcie wakacji itd.

• Jeśli wodotrysk nie będzie używany przez 
dłuższy czas, pierwsze 1-2 szklanki mogą być 
ciepłe.

6.15Taca ociekowa (opcjonalna)
Woda kapiąca z wodotrysku gromadzi się na tacy 
ociekowej i nie ma innego odpływu wody.  Wyciągnij 
tacę lub naciśnij jej krawędzie, aby ją wyjąć. Można 
następnie usunąć wodę z wnętrza tacy ociekowej.
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Gdy podajnik lodu nie działa właściwie
Jeśli nie wyjmujesz kostek lodu przez dłuższy czas, 
uformują się z nich większe bryły. W takim przypadku, 
wyjmij pojemnik w sposób opisany powyżej, 
porozdzielaj kostki lodu, wyrzuć bryłki lodu, których 
nie da się porozdzielać, a następnie włóż kostki lodu z 
powrotem do pojemnika. (Rysunek 4)

	  

	  
Jeśli lód nie jest podawany, sprawdź, czy jego kawałki 
nie zablokowały kanału podawania lodu i usuń je. 
Regularnie sprawdzaj kanał i usuwaj z niego wszelkie 
kawałki lodu rysunek 5.

Korzystając z lodówki po raz pierwszy lub po 
jej nieużywaniu przez dłuższy czas
Kostki lodu mogą być małe z powodu zapowietrzenia 
rurki; powietrze zostanie z niej usunięte podczas 
normalnego użytkowania.
Przez pierwszy dzień wyrzucaj kostki lodu, jako że 
rurka z wodą może być zanieczyszczona.
Uwaga!
Nie wkładaj ręki ani żadnych przedmiotów lub ostrzy 
do kanału podawania lodu; możesz uszkodzić części 
lub zranić się.
Nie pozwalaj dzieciom huśtać się na podajniku 
lodu lub kostkarce, jako że może to spowodować 
obrażenia
Wyciągając pojemnik trzymaj go obiema rękami tak, 
aby nie wylać jego zawartości.
Jeśli trzaśniesz drzwiczkami, może to spowodować 
wychlapanie się wody z pojemnika.
Nie zdejmuj pojemnika z lodem, o ile nie jest to 
konieczne.
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W przypadku zablokowania (lód nie wydostaje się z 
lodówki) zamiast kruszonego lodu należy wybrać lód 
w kostkach.
Powinno to umożliwić ponowne dozowanie 
kruszonego lodu.
Po wyborze kruszonego lodu najpierw może wypaść 
lód w kostkach. Pomimo wyboru kruszonego lodu z 
dozownika wypada lód w kostkach.
Na drzwiach zamrażarki z przodu maszyny do lodu 
może tworzyć się szron lub cienka warstwa lodu.
Jest to normalna sytuacja, w której zaleca się szybkie 
wyczyszczenie nagromadzonego szronu lub lodu.
Po pewnym czasie w kratce na dnie dystrybutora 
zgromadzi się woda. Należy ją regularnie czyścić. 
Zaleca się okresowe usuwanie wody z tego miejsca.
Lód wypadający z pojemnika powoduje powstawanie 
dźwięków, które są normalnym zjawiskiem i nie 
wskazują na awarię.
Mechanizm wewnątrz zbiornika na lód składa się z 
ostrzy, które mogą powodować skaleczenia.
Jeśli z dozownika nie wydobywa się lód, może to 
oznaczać, że kawałki lodu się zablokowały. Należy 
wyjąć zbiornik i ponownie go wyczyścić.
Typ lodu nie może być zmieniony na wyświetlaczu, 
kiedy wciśnięty jest spust dozownika lodu. Należy 
zwolnić spust dozownika, zmienić typ lodu na 
wyświetlaczu i jeszcze raz wcisnąć spust, żeby 
otrzymać lód.
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6.16 Zamrażanie świeżej żywności
• Aby zachować jakość żywności, żywność 

umieszczona w komorze zamrażarki musi 
zostać jak najszybciej zamrożona , w tym celu 
należy użyć funkcji szybkiego zamrażania.

• Aby zamrozić dużą ilość świeżej żywności, 
naciśnij przycisk szybkiego zamrażania na 
24 godzin przed umieszczeniem żywności w 
komorze zamrażania.

•  Mrożenie żywności, gdy jest świeża, wydłuża 
czas przechowywania w komorze zamrażarki.

• Żywność należy pakować w szczelne 
opakowania i dokładnie zamykać.

• Przed umieszczeniem żywności w zamrażarce 
należy się upewnić, że jest ona zapakowana. 

Zamiast tradycyjnego papieru pakowego należy 
użyć pojemników do zamrażania, cynfolii i 
papieru wodoszczelnego, toreb plastikowych 
lub podobnych materiałów opakowaniowych.

• zamrożeniem oznacz każde opakowanie z 
żywnością, pisząc datę. Pozwoli to określić 
świeżość opakowania za każdym razem, 
gdy zamrażarka jest otwierana. Wcześniej 
zamrożoną żywność należy umieszczać z 
przodu, aby zużyć je jako pierwsze.

•  Zamrożoną żywność należy zużyć natychmiast 
po odmrożeniu i nie wolno jej ponownie 
zamrażać.

•  Nie należy zamrażać dużych ilości żywności 
naraz.

Ustawianie 
komory 

zamrażania

Ustawianie 
komory 

chłodzenia
Opisy

-18°C 4°C Jest to domyślne zalecane ustawienie.
-20, -22 lub 
-24°C 4°C Te ustawienia są zalecane dla temperatur otoczenia powyżej 30°C. 

Szybkie 
zamrażanie 4°C

Włącz funkcję szybkiego zamrażania 24 godzin przed 
umieszczeniem jedzenia – produkt powróci do poprzednich 
ustawień po zakończeniu tego procesu.

-18°C lub 
mniej 2°C

Tych ustawień należy użyć, jeśli komora chłodzenia nie jest 
wystarczająco schłodzona ze względu na temperaturę otoczenia lub 
częste otwieranie drzwi.

6.17 Zalecenia dotyczące 
przechowywania 
mrożonej żywności

Temperatura komory musi być ustawiona 
przynajmniej na -18°C.

1. Żywność należy jak najszybciej umieszczać w 
zamrażarce, aby uniknąć rozmrożenia.

2. Przed zamrożeniem należy sprawdzić datę 
przydatności, aby się upewnić, że nie minęła.

3. Upewnij się, że opakowanie żywności nie jest 
uszkodzone.

6.18 Informacje o głębokim 
zamrażaniu

Zgodnie z normą IEC 62552 zamrażarka musi 
umożliwiać zamrożenie 4,5 kg żywności do 
temperatury -18°C lub niższej w ciągu 24 
godzin na każde 100 litrów pojemności komory 
zamrażarki. Żywność można przechowywać przez 
dłuższy czas tylko w temperaturze równej -18°C 
lub niższej. Żywność może zachować świeżość 
przez całe miesiące (po głębokim zamrożeniu do 
temperatury przynajmniej -18°C ).
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Żywność do zamrożenia nie może się stykać z 
wcześniej zamrożoną żywnością, aby uniknąć 
częściowego rozmrożenia.
Warzywa należy zagotować i odcedzić wodę, aby 
wydłużyć czas zamrażania. Umieść żywność w 
hermetycznych opakowaniach po odfiltrowaniu 
i włóż do zamrażarki. Banany, pomidory, sałata, 
seler, gotowane jajka, kartofle i podobna żywność 
nie powinna być mrożona. Zamrażanie tej żywności 
po prostu pogarsza wartość odżywczą i jakość 
żywności oraz może powodować psucie, które jest 
szkodliwe dla zdrowia.

6.19 Rozmieszczanie żywności

Półki komory 
zamrażarki 

Różne zamrożono produkty 
łącznie z mięsem, rybami, 
lodami, warzywami itd.

Półki komory 
chłodziarki

Żywność w garnkach, przykryte 
talerze i pudełka, jajka (w 
pudełku z pokrywką)

Półki w 
drzwiach 
komory 
chłodziarki 

Małe i zapakowane porcje 
żywności lub napojów

Pojemnik na 
warzywa Owoce i warzywa

Komora 
świeżej 
żywności

Delikatesy (porcje śniadaniowe, 
produkty mięsne do spożycia w 
krótkim terminie)

6.20 Alarm otwarcia drzwi
(Funkcja jest opcjonalna)
Alarm dźwiękowy rozlegnie się, jeśli drzwi produktu 
pozostaną otwarte przez 1,5 minuty. Alarm 
dźwiękowy ucichnie po zamknięciu drzwi lub 
naciśnięciu dowolnego przycisku na wyświetlaczu 
(o ile jest dostępny).

6.21Lampa oświetleniowa
Do oświetlenia wnętrza są używane diody LED. W 
razie jakichkolwiek problemów z tym oświetleniem 
należy się skontaktować z autoryzowanym 
serwisem.
Lampa lub lampy stosowane w tym urządzeniu 
nie mogą być stosowane w oświetleniu 
domu. Przeznaczeniem tej lampy jest pomóc 
użytkownikowi włożyć jedzenie do lodówki/
zamrażarki bezpiecznie i wygodnie.
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7 Konserwacja i czyszczenie

B
OSTRZEŻENIE: Najpierw należy 
przeczytać rozdział „Instrukcje 
bezpieczeństwa”!.

B OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem 
urządzenie należy odłączyć od prądu. 

Do produktów z fontanną/kostkarką do lodu
• Jeśli woda w zbiorniku stała 2–3 tygodnie, należy ją 
wymienić.
• Zbiornika na wodę i elementów dozownika nie 
należy myć w zmywarkach.
• Należy rozpuścić w wodzie pełną łyżeczkę do 
herbaty węglanu. Następnie należy zanurzyć w 
wodzie szmatkę i wycisnąć ją. Urządzenie należy 
przetrzeć tą szmatką i dokładnie wysuszyć.
• Wodę należy trzymać z dala od pokrywy 
lampy i innych części elektrycznych.
• Wyczyść drzwi zwilżoną ściereczką. Wyjmij 
całą zawartość z półek i drzwi. Wyjmij półki na 
drzwiach, unosząc je do góry. Oczyść i wysusz 
półki, a następnie zamocuj je z powrotem na 
miejscu, wsuwając je od góry.
• Do powierzchni zewnętrznej i części 
chromowanych produktu nie wolno używać wody 
chlorowej ani produktów do czyszczenia. Chlor 
spowoduje rdzewienie powierzchni metalowych.
• Nie używaj ostrych i ściernych narzędzi, 
mydła, domowych środków czyszczących, 
detergentów, gazu, benzyny, lakieru i podobnych 
substancji, aby zapobiec odkształceniu 
plastikowej części i usunięciu odcisków na części. 
Należy je wyczyścić letnią wodą i miękką ścierką, 
a następnie wytrzeć do sucha.
• Na produktach bez funkcji No-Frost na 
tylnej ścianie komory zamrażarki mogą pojawić 
się krople wody i oblodzenie o grubości nawet 
jednego palca. Nie czyścić i nigdy nie wlewać 
olejów ani podobnych materiałów.
• Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni 
produktu używaj lekko zwilżonej ściereczki z 
mikrofibry. Gąbki i inne rodzaje szmatek do 
czyszczenia mogą powodować zarysowania.

• Aby wyczyścić wszystkie wszystkie 
wyjmowane elementy podczas czyszczenia 
wewnętrznej powierzchni produktu, należy je 
przemyć łagodnym roztworem mydła, wody i 
węglanu. Dokładnie umyj i wysusz. Elementami 
oświetlenia i panelem sterowania nie powinny 
mieć styczności z wodą.

A
UWAGA: 
Nie używaj octu, alkoholu do 
wycierania lub innych środków 
czyszczących na bazie alkoholu na 
żadnej wewnętrznej powierzchni.

7.1 Powierzchnie zewnętrzne 
ze stali nierdzewnej

Użyj nieściernego środka do czyszczenia stali 
nierdzewnej i nałóż go miękką niestrzępiącą się 
szmatką. Aby wypolerować powierzchnię delikatnie 
przetrzyj powierzchnię ściereczką z mikrofibry 
zwilżoną wodą i użyj suchej irchy polerskiej. Należy 
podążać za śladami stali nierdzewnej.

7.2 Czyszczenie produktów ze 
szklanymi drzwiami

Z szyb należy zdjąć folię ochronną.
Na powierzchni szyby znajduje się powłoka. 
Powłoka ta minimalizuje powstawanie plam i 
zapewnia łatwe czyszczenie powstałych plam 
i zabrudzeń. Szkło, które nie jest chronione 
powłoką, może być narażone na trwałe wiązanie 
organicznych lub nieorganicznych zanieczyszczeń 
na bazie powietrza i wody, takich jak wapień, 
sole mineralne, niespalone węglowodory, 
tlenki metali i silikony, które łatwo powodują 
plamy i uszkodzenia fizyczne w krótkim czasie. 
Utrzymanie szyb w czystości staje się bardzo 
trudne, jeśli nie niemożliwe, pomimo tego, że są 
regularnie czyszczone. W rezultacie pogarsza się 
przezroczystość i wygląd szkła. Twarde i ścierne 
metody i środki czyszczące dodatkowo zwiększają 
te wady i przyspieszają proces niszczenia.        
W przypadku rutynowego czyszczenia,  *należy 
stosować niealkaliczne i niekorozyjne produkty 
czyszczące na bazie wody. 
Aby zapewnić dłuższą żywotność tej powłoki, 
do czyszczenia nie należy używać substancji 
alkalicznych i żrących. 
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W celu zwiększenia odporności szyb na uderzenia i 
pęknięcia stosuje się proces hartowania.
Jako dodatkowy środek ostrożności, na tylną 
powierzchnię szyb nałożono folię zabezpieczającą, 
aby zapobiec uszkodzeniu środowiska w przypadku 
pęknięcia.

7.3 Zapobieganie nieprzyjemnym 
zapachom

Wyprodukowany produkt jest wolny od 
wszelkich materiałów zapachowych. Jednak 
przechowywanie żywności w nieodpowiednich 
komorach i niepoprawne czyszczenie powierzchni 
wewnętrznych może wywoływać nieprzyjemne 
zapachy. 
Aby tego uniknąć, należy czyścić wnętrze wodą z 
węglanem co 15 dni.
• Żywność należy przechowywać w 
zamkniętych opakowaniach.  Drobnoustroje 
mogą się rozprzestrzeniać z niezamkniętych 
opakowań i powodować nieprzyjemne zapachy.
• W lodówce nie należy przechowywać 
przeterminowanej ani zepsutej żywności.

C
Herbata jest jednym z najlepiej znanych 
sposobów usuwania zapachów. Umieść 
pulpę zaparzonej herbaty w produkcie, 
wewnątrz otwartego pojemnika i wyjmij go 
najpóźniej po 12 godzinach. Jeśli zostawisz 
herbatę wewnątrz produktu przez okres 
dłuższy niż 12 godzin, przyciągnie ona 
organizmy, które powodują nieprzyjemny 
zapach, sama stając się jego źródłem.

7.4 Ochrona powierzchni z 
tworzywa sztucznego 

Olej rozlany na powierzchnie plastikowe może je 
uszkadzać i należy go natychmiast usunąć ciepłą 
wodą.

7 Konserwacja i czyszczenie
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8 Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy 
sprawdzić tę listę. Umożliwi to zaoszczędzenie 
czasu i pieniędzy. Ta lista zawiera często spotykane 
problemy niezwiązane z wadami jakości wykonania 
lub materiałów. Pewne wymienione tutaj funkcje 
mogą nie dotyczyć posiadanego produktu.

Lodówka nie działa.
• Wtyk zasilania nie jest włożony do końca. 
>>> Dociśnij go do końca w gniazdku.
• Bezpiecznik podłączony do gniazda 
zasilającego produkt lub bezpiecznik główny 
jest przepalony. >>> Sprawdź bezpieczniki.
Kondensacja na bocznej ściance komory 
chłodziarki (WIELOSTREFOWE, CHŁODZENIE, 
KONTROLA I STREFA ELASTYCZNA).
• Drzwi są za często otwierane >>> Należy 
pamiętać, aby nie otwierać drzwi produktu za 
często.
• Środowisko jest za wilgotne. >>> 
Produktu nie należy instalować w wilgotnych 
środowiskach.
• Żywność zawierająca płyny jest 
przechowywana w nieszczelnych 
opakowaniach. >>> Żywność zawierająca 
płyny należy przechowywać w zamkniętych 
opakowaniach.
• Drzwi produktu pozostały otwarte. >>> Nie 
wolno pozostawiać otwartych drzwi produktu 
przez długi czas.
• Termostat jest ustawiony na za niską 
temperaturę.  >>> Ustaw termostat na 
odpowiednią temperaturę. 
Sprężarka nie działa.

• W przypadku nagłej awarii zasilania lub 
wyciągnięcia kabla zasilającego z gniazda 
i podłączenia go z powrotem ciśnienie 
gazu w układzie chłodzenia produktu jest 
niezrównoważone, co wyzwala zabezpieczenie 
termiczne sprężarki. Produkt ponownie się 
uruchomi po około 6 minutach. Jeśli produkt 
nie uruchomi się po tym czasie, skontaktuj się 
z serwisem.
• Odmrażanie jest aktywne. >>> To jest 
normalne w przypadku produktu z całkowicie 
zautomatyzowanym odmrażaniem. Odmrażanie 
odbywa się okresowo.
• Produkt nie jest podłączony. >>> Upewnij 
się, że kabel zasilania jest podłączony.
• Nastawa temperatury jest niepoprawna. 
>>> Wybierz poprawną nastawę temperatury.
• Brak zasilania. >>> Po przywróceniu 
zasilania produkt będzie kontynuował normalną 
pracę. 
Hałas pracy lodówki zwiększa się podczas 
używania.
• Wydajność robocza produktu może się 
zmieniać w zależności od zmian temperatury 
otoczenia. To jest sytuacja normalna, a nie 
awaria. 
Lodówka włącza się za często lub na zbyt 
długo.



36 /38 PL Chłodziarka/Instrukcja obsługi

Rozwiązywanie problemów

• Nowy produkt może być większy niż 
poprzedni. Większe produkty pracują dłużej.
• Temperatura w pomieszczeniu może być 
wysoka. >>> Produkt będzie normalnie działał 
przed dłuższy czas przy wyższej temperaturze 
w pomieszczeniu.
• Produkt mógł zostać niedawno podłączony 
lub do środka została włożona nowa porcja 
żywności. >>> Produkt będzie potrzebował 
więcej czasu na osiągnięcie ustawionej 
temperatury, jeśli został niedawno podłączony 
lub do środka została włożona nowa porcja 
żywności. To jest normalne.
• Do produktu włożono ostatnio dużą ilość 
gorącej żywności. >>> Do produktu nie wolno 
wkładać gorącej żywności.
• Drzwi były często otwierane lub były 
otwarte przez dłuższy czas. >>> Ciepłe 
powietrze przedostające się do środka 
spowoduje wydłużenie pracy produktu. Nie 
należy za często otwierać drzwi.
• Drzwi zamrażarki lub chłodziarki mogą 
być uchylone. >>> Sprawdź, czy drzwi są 
całkowicie zamknięte.
• Produkt może mieć ustawioną za niską 
temperaturę. >>> Ustaw wyższą temperaturę i 
poczekaj aż produkt ją osiągnie.
• Uszczelka drzwi chłodziarki lub zamrażarki 
może być zabrudzona, zużyta, uszkodzona lub 
niepoprawnie ułożona. >>> Oczyść lub wymień 
uszczelkę. Uszkodzona/podarta uszczelka drzwi 
spowoduje wydłużenie działania produktu w 
celu utrzymania bieżącej temperatury.
Temperatura zamrażarki jest bardzo 
niska, ale temperatura chłodziarki jest 
odpowiednia.
• Temperatura komory zamrażarki jest 
ustawiona bardzo nisko. >>> Ustaw wyższą 
temperaturę komory zamrażarki i sprawdź 
ponownie.
Temperatura chłodziarki jest bardzo 
niska, ale temperatura zamrażarki jest 
odpowiednia.

• Temperatura komory chłodziarki jest 
ustawiona bardzo nisko. >>> Ustaw wyższą 
temperaturę komory chłodziarki i sprawdź 
ponownie.
Żywność przechowywana w szufladach 
komory chłodziarki jest zamarznięta.
• Temperatura komory chłodziarki jest 
ustawiona bardzo nisko. >>> Ustaw wyższą 
temperaturę komory zamrażarki i sprawdź 
ponownie.
Temperatura chłodziarki lub zamrażarki 
jest za wysoka.
• Temperatura komory chłodziarki jest 
ustawiona bardzo wysoko. >>> Nastawa 
temperatury komory chłodziarki wpływa 
na temperaturę komory zamrażarki. Zmień 
temperaturę komory chłodziarki lub zamrażarki 
i poczekaj aż odpowiednia komora osiągnie 
ustawiony poziom temperatury.
• Drzwi były często otwierane lub były 
otwarte przez dłuższy czas. >>> Nie należy za 
często otwierać drzwi.
• Drzwi mogą być uchylone. >>> Całkowicie 
zamknij drzwi.
• Produkt mógł zostać niedawno podłączony 
lub do środka została włożona nowa porcja 
żywności. >>> To jest normalne. Produkt 
będzie potrzebował więcej czasu na osiągnięcie 
ustawionej temperatury, jeśli został niedawno 
podłączony lub do środka została włożona nowa 
porcja żywności. 
• Do produktu włożono ostatnio dużą ilość 
gorącej żywności. >>> Do produktu nie wolno 
wkładać gorącej żywności.
Wstrząsy lub hałas.
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Rozwiązywanie problemów
• Podłoże nie jest poziome lub wytrzymałe. 
>>> Jeśli produkt się kołysze podczas 
powolnego przemieszczania, wyreguluj nóżki 
w celu zrównoważenia produktu. Upewnij się 
też, że podłoże jest wystarczająco wytrzymałe i 
uniesie produkt.
• Wszelkie przedmioty umieszczone na 
produkcie mogą powodować hałas. >>> 
Zdejmij wszelkie przedmioty umieszczone na 
produkcie.
Produkt wytwarza dźwięki przepływającego 
płynu, rozpryskiwania itd.
• Zasada działania produktu obejmuje 
przepływy płynu i gazu. >>> To jest sytuacja 
normalna, a nie awaria.
Z produktu słychać odgłos dmuchającego 
wiatru.
• Produkt używa wentylatora w procesie 
chłodzenia. To jest sytuacja normalna, a nie 
awaria.
Na wewnętrznych ściankach produktu 
występuje kondensacja.
• Gorąca lub zimna pogoda zwiększy 
zalodzenie i kondensację. To jest sytuacja 
normalna, a nie awaria.
• Drzwi były często otwierane lub były 
otwarte przez dłuższy czas. >>> Nie należy 
otwierać drzwi za często, a jeśli są otwarte 
należy je zamknąć.
• Drzwi mogą być uchylone. >>> Całkowicie 
zamknij drzwi.
Na powierzchni zewnętrznej lub między 
drzwiami produktu występuje kondensacja.
• Pogoda może być wilgotna i to zjawisko 
jest normalne w takich warunkach. >>> Po 
zmniejszeniu wilgotności kondensacja zniknie. 
Nieprzyjemny zapach we wnętrzu.

• Produkt nie jest regularnie czyszczony. 
>>> Czyść wnętrze regularnie za pomocą 
gąbki, ciepłej wody i wody z węglanem.
• Niektóre pojemniki i opakowania mogą 
wywoływać nieprzyjemne zapachy.  >>> 
Należy używać pojemników i opakowań z 
materiałów niewydzielających zapachów.
• Żywność została umieszczona w 
nieszczelnych opakowaniach. >>> Żywność 
należy przechowywać w zamkniętych 
opakowaniach. Drobnoustroje mogą się 
rozprzestrzeniać z niezamkniętych opakowań i 
powodować nieprzyjemne zapachy.
• Z produktu należy usunąć wszelką 
przeterminowaną i zepsutą żywność.
Drzwi się nie zamykają.
• Opakowania żywności mogą blokować 
drzwi. >>> Przesuń przedmioty blokujące 
drzwi.
• Produkt nie stoi całkowicie pionowo na 
ziemi. >>> Wyreguluj nóżki, aby zrównoważyć 
produkt.
• Podłoże nie jest poziome lub wytrzymałe. 
>>> Upewnij się, że podłoże jest poziome i 
wystarczająco wytrzymałe oraz uniesie produkt.
Zaciął się pojemnik na warzywa.
• Żywność może się stykać z górną częścią 
szuflady. >>> Zmień ułożenie żywności w 
szufladzie.
Jeślı powıerzchnıa produktu jest gorąca.
• Podczas pracy produktu obszar między 
drzwiczkami, panele boczne i tylny ruszt 
mogą osiągać wysoką temperaturę. Jest to 
normalne zjawisko i nie oznacza konieczności 
dokonywania naprawy!

A
OSTRZEŻENIE: Jeśli problem nie 
zniknie po wykonaniu instrukcji 
podanych w tym rozdziale, skontaktuj 
się ze sprzedawcą lub autoryzowanym 
serwisem. Nie próbuj naprawiać 
produktu.



 

Gwarancja jakości
Twój produkt marki BEKO posiada gwarancję jakości udzieloną przez Beko S.A z 
siedzibą w Warszawie ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa (dalej Gwarant). 
Gwarancja jakości udzielana jest wyłącznie na produkty marki BEKO wprowadzane do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Gwaranta. Termin gwarancji 
wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu. Oświadczenie gwarancyjne określające 
warunki gwarancji znajdziesz na stronie internetowej www.beko.pl w sekcji serwis. 

Warunkiem wykonywania uprawnień z gwarancji jest przedstawienie dowodu 
zakupu produktu lub zarejestrowanie produktu na stronie www.beko.pl w sekcji 
serwis  .

Zarejestruj swój produkt.
Załóż konto oraz zarejestruj teraz swój produkt marki BEKO objęty gwarancją na naszej 
stronie internetowej www.beko.pl w sekcji serwis. Dzięki temu nie będziesz musiał się 
martwić w sytuacji gdy zgubisz dowód zakupu. Ponadto będziesz miał możliwość 
otrzymania oświadczenia gwarancyjnego w postaci „cyfrowej karty gwarancyjnej”.  

Obsługa klienta – infolinia 22 250 14 14  
W celu zgłoszenia reklamacji lub usterki produktu marki BEKO 
prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią . Nasi konsultanci pomogą ci
rozwiązać problem lub skierują do właściwego serwisu BEKO.

Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20:00.
 o  o e  j k  o e e ok e  e e o  jo r e o   we  wek o er or  e  ko rkowej. 

 

 

  

o   e  or   ere  r w e  w r k  o  r e  ow  
   ek r k w e ek r  

Aby otrzymać więcej informacji dotyczących serwisu BEKO np. gdzie kupić 
części zamienne lub akcesoria należy odwiedzić stronę internetową 
www.beko.pl i wybrać zakładkę serwis.
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prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią . Nasi konsultanci pomogą ci
rozwiązać problem lub skierują do właściwego serwisu BEKO.

Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20:00.
 o  o e  j k  o e e ok e  e e o  jo r e o   we  wek o er or  e  ko rkowej. 

 

 

  

o   e  or   ere  r w e  w r k  o  r e  ow  
   ek r k w e ek r  

Aby otrzymać więcej informacji dotyczących serwisu BEKO np. gdzie kupić 
części zamienne lub akcesoria należy odwiedzić stronę internetową 
www.beko.pl i wybrać zakładkę serwis.

 

ZASTRZEŻENIE/OSTRZEŻENIE
Niektóre (proste) awarie mogą być naprawione przez użytkownika końcowego 
bez obawy przed niebezpieczeństwem lub wynikającym z tego niebezpiecznego 
użytkowania, pod warunkiem, że naprawy zostaną wykonane w określonych 
granicach i zgodnie z następującymi instrukcjami (patrz rozdział „Samodzielna 
naprawa”).

Dlatego, o ile nie określono inaczej w rozdziale "Samodzielna naprawa", naprawy 
powinny być zlecane do profesjonalnych warsztatów w celu uniknięcia problemów 
związanych z bezpieczeństwem. Zarejestrowany profesjonalny podmiot zajmujący 
się naprawami to profesjonalny warsztat, któremu producent przyznał dostęp do 
instrukcji i wykazu części zamiennych produktu zgodnie z metodami opisanymi w 
aktach ustawodawczych zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE.

Jednak tylko przedstawiciel serwisu (tj. autoryzowane profesjonalne 
warsztaty), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 
podanym w instrukcji obsługi/karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem 
autoryzowanego sprzedawcy, może świadczyć usługi na warunkach 
gwarancji. W związku z tym należy pamiętać, że naprawy wykonywane 
przez profesjonalne warsztaty (nieautoryzowane przez Beko) powodują 
utratę gwarancji.

Samodzielna naprawa
Użytkownik końcowy może samodzielnie naprawić następujące części zamienne: 
klamki, zawiasy drzwi,tace, kosze i uszczelki drzwi (zaktualizowana lista jest 
również dostępna na support.beko.com od 1 marca 2021).

Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zapobiec ryzyku poważnych 
obrażeń, samodzielną naprawę należy wykonać zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w instrukcji obsługi w rozdziale "Samodzielna naprawa" lub dostępnymi 
w support.beko.com Dla własnego bezpieczeństwa, przed samodzielną naprawą, 
odłącz urządzenie od zasilania. 



Naprawy i próby naprawy dokonywane przez użytkowników końcowych w 
przypadku części niewymienionych na liście i/lub nieprzestrzeganie wskazówek 
zawartych w rozdziale „Samodzielna naprawa” lub dostępnych w support.beko.
com, mogą stanowić zagrożenie, którego nie można przypisać do Beko, oraz 
spowodują utratę gwarancji. 

W związku z tym zdecydowanie zaleca się, aby użytkownicy końcowi powstrzymali 
się od podejmowania prób wykonywania napraw spoza wymienionego wykazu 
części zamiennych, kontaktując się w takich przypadkach z autoryzowanymi 
warsztatami lub profesjonalnymi warsztatami. Samodzielne próby naprawy mogą 
stważać zagrożenie i uszkodzić urządzenie, a następnie spowodować pożar, 
powódź, porażenie prądem i poważne obrażenia ciała. 

Na przykład, ale nie tylko, następujące naprawy muszą zostać zlecone w 
autoryzowanych warsztatach lub lub zarejestrowanych profesjonalnych 
warsztatach: sprężarka, obwód chłodzenia, płyta główna,płyta falownika, tablica 
wyświetlacza itp.

Producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy użytkownik 
nie stosuje się do zaleceń.

Dostępność części zamiennych do zakupionej lodówkę wynosi 10 lat. 
Przez ten czas dostępne będą oryginalne części zamienne do prawidłowej 
eksploatacji lodówkę.
Minimalny okres gwarancji na zakupioną lodówkę wynosi 24 miesiące.
Ten produkt jest wyposażony w źródło światła o klasie energetycznej "G".
Źródło światła w tym produkcie może być wymieniane wyłącznie przez profesjonalnych 
serwisantów.


