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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müșterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ișlemlerinden geçirilen üründen en 
iyi verimi almanızı istiyoruz.
Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını dikkatle 
okuyun ve bir bașvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü bir bașkasına devretmeniz 
halinde, kılavuzu da verin.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir șekilde kullanmanıza 
yardımcı olur.
t� Ürünü kurmadan ve çalıștırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
t� Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.
t� Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulașabileceğiniz bir 

yerde saklayın. 
t� Ürünle birlikte verilen diğer belgeleri de okuyun.
t� Üretici ürün üzerinde değișiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu kullanma kılavuzunun bașka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. 
Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir șekilde belirtilmiștir. 

Semboller ve açıklamaları
Kullanma kılavuzunda șu semboller yer almaktadır:

CÖnemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
A Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karșı uyarı.
B Elektrik çarpmasına karșı uyarı.

  Bu ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatı uyarınca geri dönüștürülebilir malzemelerden üretilmiștir.

A

A
A
C

ÜRETİCİ İSMİ MODEL TANIMI (*)

BİLGİC
Ürün veri tabanında depolanan model bilgilerine, așağıdaki 
web sitesine girilerek ve enerji etiketinde bulunan model 
tanımı(*) aranarak ulașılabilir.

https://eprel.ec.europa.eu/
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1  Buzdolabınız 

A Dondurucu bölme
B Soğutucu bölme

1- Buzluk
2- Dondurucu bölme rafı 
3- Soğutucu bölme aydınlatması
4- Termostat düğmesi
5- Ayarlanabilir gövde rafları
6- Su tahliye çubuğu

7- Sebzelik örtüsü
8- Sebzelik
9- Ayarlanabilir ayaklar
10- Soğutucu bölme kapı rafları
11- Yumurtalık
12- Șișe rafı

C Bu kullanım kılavuzunda șekiller șematik olup ürününüzle birebir uyum içinde 
olmayabilir. Satın almıș olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa bașka modeller için 
geçerlidir.
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2    Önemli Güvenlik Uyarıları

Lütfen așağıdaki bilgileri 
okuyun. Bu bilgilere uyulmazsa 
yaralanmalar olabilir veya maddi 
zarar olușabilir. Aksi takdirde, 
bütün garanti ve güvenilirlik 
taahhütleri geçersiz olacaktır.
 Ürünün satın alma tarihinden 
itibaren 10 yıl boyunca orijinal 
yedek parçalar sağlanacaktır.
Kullanım amacı
 Bu cihaz;
t� ev içi ve ev benzeri kapalı 

alanlarda;
t� mağaza ve ofis benzeri kapalı 

çalıșma alanlarında;
t� çiftlik evleri, otel, pansiyon 

benzeri kapalı konaklama 
alanlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıștır. 

t� Ürün dıș mekanlarda 
kullanılmamalıdır.

 Genel güvenlik
t� Ürünü çöpe atmak/hurdaya 

ayırmak istediğinizde gerekli 
bilgileri ve danıșabileceğiniz 
yerleri öğrenmek için yetkili 
servis ile irtibata geçmeniz 
tavsiye olunur.

t� Buzdolabı ile ilgili her türlü 
soru ve problemleriniz için 
yetkili servise danıșın. Yetkili 
servislerin bilgisi dıșında 
buzdolabına müdahale etmeyin 
ve ettirmeyin.

t� Dondurucu bölmesi olan 
ürünler için; Külahlı dondurma 
ve küp buzları, dondurucu 
bölmesinden çıkarır çıkarmaz 
hemen yemeyin! (Ağzınızda 
soğuk yanığına neden olabilir.) 

t� Dondurucu bölmesi olan 

ürünler için; Șișe ve kutulardaki 
sıvı içecekleri dondurucu 
bölmesine koymayın. Aksi 
takdirde bunlar patlayabilir. 

t� Dondurulmuș yiyeceklere 
ıslak elle dokunmayın elinize 
yapıșabilir. 

t� Buzdolabınızı temizlerken veya 
buz çözerken buzdolabınızın 
fișini çekiniz.

t� Buzdolabınızın temizleme ve 
eritme ișlemi için, kesinlikle 
buhar veya buharlı temizlik 
malzemeleri kullanmayın. 
Böyle bir durumda buhar, 
buzdolabında akım ihtiva eden 
bölgelere temas ederek kısa 
devre veya elektrik çarpmasına 
sebep olur. 

t� Buzdolabınızdaki kapı vb 
kısımları hiçbir șekilde destek 
veya basamak aracı olarak 
kullanmayın. 

t� Buzdolabınızın içinde elektrikli 
aletler kullanmayın.

t� Soğutma gazı dolașımının 
gerçekleștiği soğutma 
devresine kesici ve delici aletler 
kullanarak zarar vermeyin. 
Evaporatördeki gaz kanallarının, 
boru uzantılarının ve üst yüzey 
kaplamalarının delinmesi 
durumunda püskürecek 
soğutma gazı cilt tahrișleri ve 
göz yaralanmalarına sebep olur.

t� Buzdolabınızdaki havalandırma 
deliklerinin üzerini örtmeyin 
veya herhangi bir cisimle 
kapatmayın.

t� Elektrikli cihazların onarımı 
sadece yetkili kișiler tarafından 
yapılmalıdır. Bilinçsizce yapılan 
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onarımlar kullanıcı için tehlike 
olușturur.

t� Herhangi bir hata durumunda 
veya bakım ve onarım 
sırasında, sigortayı kapatmak 
veya fiși çekmek suretiyle, 
buzdolabınızın elektrik 
bağlantısını kesin. 

t� Fiși çıkartırken kablodan tutarak 
çekmeyin. 

t� Alkol oranı yüksek içeceklerin 
kapakları kapalı ve dik 
konumda, sağlam bir șekilde 
muhafaza edildiklerinden emin 
olun.

t� Sprey kutuları gibi yanıcı gazlar 
içeren patlayıcı maddeleri 
buzdolabınızda saklamayın.

t� Buz çözmeyi hızlandırmak için 
üreticinin önerdiklerinin dıșında 
mekanik gereçler ya da bașka 
araçlar kullanmayın.

t� Bu cihaz, yanlarında 
güvenliklerinden sorumlu 
olacak veya onlara cihazın 
kullanımıyla ilgili gerekli 
talimatları verecek bir kiși 
bulunmadığı takdirde 
fiziksel, duyusal veya zihinsel 
yeteneklerinde yetersizlik 
bulunan veya bilgisiz ya 
da deneyimsiz olan kișiler 
(çocuklar dahil) tarafından 
kullanım için tasarlanmamıștır.

t� Hasarlı buzdolabını 
çalıștırmayın. Herhangi bir 
endișeniz varsa yetkili servise 
danıșın.

t� Buzdolabınızın elektriksel 
güvenliği, evinizdeki topraklama 
sisteminin standartlara uygun 
olması durumunda garanti 
edilir.

t� Ürünü yağmur, kar, güneș 
ve rüzgara maruz bırakmak 
elektriksel güvenlik açısından 
tehlikelidir.

t� Elektrik kablosu zarar görmüșse 
tehlike olușturmaması için yetkili 
servise bașvurun.

t� Kurulum esnasında 
buzdolabınızın elektrik fiși hiçbir 
șekilde prize takılmamalıdır. Aksi 
takdirde bu, ölüme ya da ciddi 
yaralanmalara yol açılabilir.

t� Bu buzdolabı sadece yiyecek 
saklamak için tasarlanmıștır. 
Bașka bir amaç için 
kullanılmamalıdır.

t� Buzdolabınızın teknik 
özelliklerinin tanımlandığı etiket 
buzdolabının iç tarafında 
soldadır.

t� Buzdolabını elektrik tasarrufu 
sağlayan elektronik sistemlere 
bağlamayın; bu sistemler cihaza 
zarar verebilir.

t� Buzdolabınızda mavi ıșık varsa 
çıplak gözle yada optik aletlerle 
uzun süre bakmayın. 

t� Elle kumanda edilen 
buzdolaplarında elektrik kesintisi 
olduğunda, elektrik geldiğinde 
buzdolabını çalıștırmadan önce 
en az 5 dakika bekleyin.

t� Bu kullanım kılavuzu, ürün el 
değiștirdiğinde buzdolabıyla 
beraber bir sonraki kullanıcıya 
devredilmelidir.

t� Buzdolabını tașırken elektrik 
kablosunun zarar görmesini 
engelleyin. Elektrik kablosunun 
bükülmesi yangına sebep olabilir. 
Elektrik kablosunun üzerine ağır 
nesneler yerleștirilmemelidir. 

t� Buzdolabının fișini prize takarken 
prize ıslak elle dokunmayın.
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t� Priz gevșekse buzdolabının 
fișini takmayın.

t� Güvenliğiniz için buzdolabının 
iç veya dıș kısımlarına su 
sıçratmayın.

t� Yangın ve patlama riskinden 
dolayı buzdolabının yakınında 
propan gazı gibi yanıcı gazlar 
içeren maddeleri püskürtmeyin.

t� Buzdolabının üzerine içi su 
dolu nesneler yerleștirmeyin; 
dökülmesi durumunda, elektrik 
çarpması veya yangına sebep 
olabilir.

t� Buzdolabını yiyecekle așırı 
doldurmayın. Așırı doldurmanız 
halinde kapı açıldığında 
yiyecekler düșerek size veya 
buzdolabına zarar verebilir. 

t� Buzdolabının üzerine nesneler 
yerleștirmeyin; aksi takdirde, bu 
nesneler dolabın kapısı açılırken 
veya kapanırken düșebilir.

t� Belirli bir sıcaklık gerektiren 
așı, ısıya duyarlı ilaçlar, bilimsel 
materyaller vb. malzemeler 
buzdolabında saklanmamalıdır.

t� Buzdolabı uzun süre 
kullanılmayacaksa fiș 
prizden çıkarılmalıdır. Elektrik 
kablosunda olușabilecek bir 
sorun yangına yol açabilir.

t� Ayarlanabilir ayaklar yere 
düzgünce sabitlenmemișse 

buzdolabı hareket edebilir. 
Ayarlanabilir ayakları düzgünce 
yere sabitleyerek buzdolabınızın 
yerinden oynamasını 
önleyebilirsiniz.

t� Buzdolabınızın kapı kolu 
varsa, buzdolabını tașırken 
kapı kolundan tutmayın; aksi 
takdirde kapı kolu kopabilir.

t� Cihazınızı bașka bir buzdolabı 
veya dondurucunun yanına 
yerleștirmek zorunda 
olduğunuzda cihazlar 
arasındaki mesafe en az 8 cm 
olmalıdır. Aksi takdirde, birbirine 
bakan yan duvarlarda nem 
olușabilir.

•	 Ürününüzün üst veya arka 
bölmesinde bulunan ve içinde 
elektronik kartların bulunduğu 
bölme (elektronik kart kutusu 
kapağı) (1) açıkken ürün kesinlikle 
kullanılmamalıdır.

1

1
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Su pınarlı ürünler için;
•	 Soğuk su giriși için basınç 

maksimum 90 PSi ( 6.2 bar ) 
olmalıdır. Eğer su basıncınız 80PSi 
(5,5 bar) değerini  așıyor ise șebeke 
sisteminizde basınç limitleme valfi 
kullanınız. Eğer su basıncınızı nasıl 
kontrol edeceğinizi bilmiyorsanız 
profesyonel tesisatçılardan yardım 
alınız.

•	 Eğer tesisatınızda su darbesi etkisi 
görülme riski varsa tesisatınızda 
mutlaka su darbesi önleyici ekipman 
kullanınız. Eğer su darbesinin 
yokluğundan emin değilseniz 
profesyonel tesisatçılardan yardım 
alınız.

•	 Sıcak su girișine montaj yapmayınız. 
Hortumların donma riskine karșı 
önlem alınız. Su sıcaklığı çalıșma 
aralığı  minimum 33°F (0.6°C) , 
maksimum100°F (38°C) olmalıdır.

t� Yalnızca içme suyu kullanın.
Çocuk güvenliği
t� Kapıda kilit varsa, anahtar 

çocukların ulașamayacağı bir 
yerde muhafaza edilmelidir.

t� Çocuklar cihaz ile 
oynamamalıdır.

AEEE yönetmeliğine uyum ve 
atık ürünün elden çıkarılması
 Bu ürün, T.C. Çevre ve Șehircilik 
Bakanlığı tarafından yayımlanan 
“Atık Elektrikli ve Elektronik Eșyaların 
Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen 
zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. 
AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüșümlü ve 
tekrar kullanılabilir nitelikteki 
yüksek kaliteli parça ve 
malzemelerden üretilmiștir. 
Bu nedenle, ürünü, hizmet 
ömrünün sonunda evsel 
veya diğer atıklarla birlikte 

atmayın. Elektrikli ve elektronik 
cihazların geri dönüșümü için bir 
toplama noktasına götürün. Bu 
toplama noktalarını bölgenizdeki yerel 
yönetime sorun. Kullanılmıș ürünleri 
geri kazanıma vererek çevrenin ve 
doğal kaynakların korunmasına 
yardımcı olun. Ürünü atmadan önce 
çocukların güvenliği için elektrik fișini 
kesin ve kapıda kilit varsa çalıșmaz 
duruma getirin.
Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız 
gereği geri dönüștürülebilir 
malzemelerden üretilmiștir. Ambalaj 
atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte 
atmayın, yerel otoritenin belirttiği 
ambalaj toplama noktalarına atın.
Unutmayınız...
Geri kazanılan her madde, doğa ve 
milli servetimiz için vazgeçilmez bir 
kaynaktır.
Ambalaj malzemelerinin yeniden  
değerlendirilmesine katkıda bulunmak 
istiyorsanız çevreci kurulușlardan veya 
bulunduğunuz belediyelerden bilgi 
alabilirsiniz.
HC uyarısı
Ürününüzdeki soğutma sistemi 
R600a içeriyorsa: 
Bu gaz yanıcıdır. Bu nedenle, kullanım 
ve tașıma sırasında soğutma sisteminin 
ve boruların zarar görmemesine özen 
gösterin. Zarar meydana gelmesi 
halinde, ürünün alev almasına neden 
olabilecek potansiyel kaynaklardan 
ürünü uzak tutun ve ürünün bulunduğu 
odayı derhal havalandırın.
 Ürününüzdeki soğutma sistemi 
R134a içeriyorsa bu uyarıyı dikkate 
almayın. 
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Ürününüzün üretiminde kullanılan gazın 
türü ürünün içinde sol tarafta yer alan 
etikette belirtilmektedir.
Ürünü kesinlikle ateșe atarak imha 
etmeyin.
Enerji tasarrufu için 
yapılması gerekenler
t� Buzdolabınızın kapılarını uzun süre 

açık tutmayın.
t� Buzdolabınıza sıcak yemekler ya da 

içecekler koymayın.
t� Buzdolabınızı içerideki hava akımını 

önleyecek șekilde fazla doldurmayın.
t� Buzdolabınızı doğrudan güneș ıșığı 

alabilecek șekilde veya fırın, bulașık 
makinesi, kalorifer, soba gibi ısı yayan 
cihazların yanına yerleștirmeyin. 
Buzdolabınızı ısı yayan kaynaklarından 
en az 30 cm, elektrikli fırınlardan ise 
en az 5 cm uzakta olmalıdır.

t� Yiyeceklerinizi kapalı kaplarda 
koymaya dikkat edin.

t� Dondurucu bölmesi olan ürünler 
için;Dondurucu bölmesinin rafı 
ya da çekmecesi çıkarıldığında 
buzdolabınızın dondurucu bölmesine 
azami miktarda yiyecek maddesi 
konulabilir. Buzdolabınızın belirtilen 
enerji tüketim değeri, dondurucu 
bölmesi rafı ya da çekmecesi 
çıkartılarak ve azami yük altında 
saptanmıștır. Dondurulacak 
yiyeceklerin șekillerine ve boyutlarına 
göre bir raf ya da çekmece 
kullanılmasında bir sakınca yoktur.

t� Dondurulmuș gıdaları soğutucu 
bölmede çözdürmeniz, hem enerji 
tasarrufu sağlayacak hem de gıdanın 
kalitesini koruyacaktır.
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3    Kurulum
B Kullanma kılavuzunda verilen 

bilgilerin dikkate alınmaması halinde, 
üretici firmanın sorumluluk kabul 
etmeyeceğini  unutmayınız.

Buzdolabınızın yeniden 
tașınması sırasında dikkat 
edilmesi gereken noktalar
1.	 Buzdolabınızın fiși prizden 

çıkarılmalıdır.
2.	 Buzdolabınız tașınmadan önce 

boșaltılıp temizlenmelidir.
3.	 Tekrar ambalajlanmadan önce 

buzdolabınızın içindeki raflar, 
aksesuarlar, sebzelik vs. buzdolabı 
içinde bantlanıp sarsıntıya karșı 
sağlamlaștırılmalıdır.

4.	 Ambalaj kalın bant veya sağlam iplerle 
bağlanmalı ve ambalaj üzerindeki 
tașıma kurallarına mutlaka uyulmalıdır.

5.	 Orijinal ambalaj ve köpükler cihazınızın 
tekrar nakliyesi veya tașınması için 
saklanmalıdır.

Buzdolabını çalıștırmadan 
önce
Buzdolabınızı kullanmaya bașlamadan 
önce așağıdakileri kontrol ediniz:
1.	 2 adet plastik takozu așağıdaki 

șekilde görüldüğü gibi takınız. Plastik 
takozlar, buzdolabınız ile duvar 
arasındaki hava sirkülasyonunu 
sağlayacak mesafeyi ayarlamak 
içindir. (Belirtilen resim temsili olarak 
çizilmiștir ürününüzle birebir benzerlik 
göstermemektedir.)

2.	 Buzdolabının içini “Bakım ve temizlik” 
bölümünde tavsiye edildiği șekilde 
temizleyiniz.

3.	 Buzdolabının fișini prize takınız. 
Soğutucu kapısı açıldığı zaman 
soğutucu iç aydınlatma lambası 
yanacaktır.

4.	 Kompresör çalıșmaya bașladığı 
an bir ses duyacaksınız. Soğutma 
sistemi içerisindeki sıkıșmıș sıvı ve 
gazlar, kompresör çalıșmıyor olsa da 
ses (gürültü) çıkarabilirler ve gayet 
normaldir. 

5.	 Buzdolabının ön kenarları sıcak 
olabilir. Bu normaldir. Bu alanlar, 
yoğușmayı önlemek için sıcak olacak 
șekilde tasarlanmıștır.

Elektrik bağlantısı
Ürününüzü uygun kapasitedeki bir 
sigorta tarafından korunan topraklı bir 
prize bağlayınız.
Önemli:
t� Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu 

olmalıdır.
t� Elektrik fiși kurulumdan sonra kolay 

erișilebilir olmalıdır.
t� Buzdolabınızın elektrik güvenliği, 

evinizdeki topraklama sisteminin 
standartlara uygun olması 
durumunda garanti edilir.

t� Ürünün içinde sol tarafta yer alan 
etikette belirtilen voltaj, șebeke 
voltajınıza eș değer olmalıdır.

t� Uzatma	kabloları	ya	da	çoklu	
prizler	ile	bağlantı	yapılmamalıdır.

B Hasar görmüș bir elektrik kablosu 
ehliyetli bir elektrikçi tarafından 
değiștirilmelidir.
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B Ürün onarılmadan çalıștırılmamalıdır! 
Elektrik çarpma tehlikesi vardır!

Ambalajın imha edilmesi
Ambalaj malzemeleri çocuklar için 
tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini 
çocukların ulașamayacakları bir yerde 
muhafaza ediniz veya atık talimatlarına 
uygun bir șekilde tasnif ederek yerel 
otoritenin belirttiği ambalaj toplama 
noktalarına atınız. Normal ev çöpüyle 
birlikte atmayınız, yerel otoritenin 
belirttiği ambalaj toplama noktalarına 
atın.
Buzdolabınızın ambalajı geri 
dönüșümlü malzemelerden üretilmiștir.
Eski buzdolabınızı elden 
çıkarma
Eski buzdolabınızı çevreye zarar 
vermeyecek șekilde elden çıkartınız.
t� Buzdolabınızı nasıl elden 

çıkartabileceğiniz hakkında yetkili 
satıcınız veya belediyenizin çöp 
toplama merkezine danıșabilirsiniz.

Buzdolabınızı elden çıkarmadan önce 
çocukların tehlikeye maruz kalmaması 
için elektrik fișini kesiniz ve kapıda kilit 
varsa çalıșmaz duruma getiriniz.

Yerleștirme ve montaj
A Buzdolabı montajı yapılacak yerin, 
giriș kapısı buzdolabının geçemeyeceği 
kadar dar ise, buzdolabınızın kapılarını 
çıkararak kapıdan yan olarak 
geçirmeleri için yetkili servisi arayınız. 
1.	  Buzdolabınızı kullanımı rahat olacak 

bir yere koyunuz.
2.	 Buzdolabını ısı kaynaklarından, 

nemden ve güneș ıșığı ile doğrudan 
temastan uzak șekilde yerleștiriniz.

3.	 Buzdolabınızın verimli çalıșabilmesi 
için çevresinde uygun bir hava 
sirkülasyonu olmalıdır. Eğer buzdolabı 
duvara girintili bir yere yerleștirilecekse 
tavanla arasında en az 5 cm, duvarla 
arasında en az 5 cm boșluk olmasına 
özen gösteriniz. Ürününüzü halı kilim 
gibi malzemelerin üzerine koymayınız.

4.	 Sarsıntıların önlenmesi için 
buzdolabınız düz bir zemine 
konulmalıdır.
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Ayakların ayarlanması
Buzdolabınız dengesiz duruyor ise;
Buzdolabınızın ön ayaklarını 
șekildeki gibi döndürerek dengeli 
durmasını sağlayabilirsiniz. Siyah ok 
yönüne döndürüldüğünde ayağın 
bulunduğu köșe alçalır, diğer yöne 
döndürüldüğünde ise yükselir. Bu 
ișlem yapılırken birinden dolabı hafifçe 
kaldırması için yardım almanız kolaylık 
sağlayacaktır.

Kapı açılıș yönü değișimi

Kullandığınız yere göre buzdolabınızın 
kapı açılıș yönü değiștirilebilir. Buna 
ihtiyaç duyduğunuzda mutlaka size en 
yakın Yetkili Servis’e bașvurunuz. 
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4    Ön hazırlık
t� ‘Bu soğutma cihazı, ankastre bir 

cihaz olarak kullanılmak üzere 
tasarlanmamıștır.‘

t� Buzdolabınız ocak, fırın, kalorifer 
peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından 
en az 30 cm, elektrikli fırınlardan 
ise en az 5 cm uzakta olmalı 
ve doğrudan güneș ıșığı altında 
tutulmamalıdır.

t� Buzdolabınızın bulunduğu odada 
sıcaklığın en az 10°C olması gerekir. 
Buzdolabınızın bundan daha soğuk 
ortamlarda çalıștırılması, verimliliği 
açısından tavsiye edilmez.

t� Buzdolabınızın içinin iyice temizlenmiș 
olmasına dikkat ediniz.

t� İki soğutucu yan yana yerleștiriliyorsa 
aralarında en az 2 cm boșluk 
bırakılmalıdır.

t� Buzdolabınızın ilk çalıștırılmasında, 
6 saat boyunca așağıdaki noktalara 
dikkat ediniz.

t� Kapısı çok sık açılmamalıdır.
t� Besinler konulmadan boș olarak 

çalıștırılmalıdır.
t� Buzdolabınızın fișini, prizden 

çırkartmayınız. İstem dıșı elektrik 
kesintisi meydana gelmiș ise 
“Problemler için çözüm önerileri” 
bölümündeki uyarıları dikkate alınız.

t� Orijinal ambalaj ve köpükler cihazınızın 
tekrar nakliyesi veya tașınması için 
saklanmalıdır.

t� Bazı modellerde gösterge paneli kapı 
kapandıktan 5 dakika sonra otomatik 
olarak sönmektedir. Kapı açıldığında 
veya herhangi bir tușa basıldığında, 
tekrar aktif hale gelecektir.

t� Ürün kapısının kullanım süresinde 
açılması ve kapanmasından kaynaklı 
olarak ısıl değișim sonucu, kapı/gövde 

raflarında ve ürünün içine konulan 
cam eșyalarda buğulanma olması 
normaldir.
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5  Buzdolabınızın kullanılması

Termostat ayar düğmesi
Buzdolabınızın iç soğukluğu așağıda 
belirtilen nedenlerden dolayı değișiklik 
gösterir;
t� .FWTJN�T�DBLM�LMBS�
t� ,BQ�T�O�O�T�L�T�L�BÎ�MNBT��WF�V[VO�TàSF�

açık kalması,
t� 0EB�T�DBLM�ļ�OB�EàŗàSàMNFEFO�

buzdolabınıza sıcak konan yemekler,
t� #V[EPMBC�O�O�PEB�JÎFSJTJOEFLJ�LPOVNV�

(güneș ısısına maruz kalması gibi).
t� #V�OFEFOMFSEFO�EPMBZ��EFļJŗLFOMJL�

gösteren iç soğukluğu, termostat 
vasıtasıyla ayarlayabilirsiniz. Termostat 
düğmesinin etrafındaki rakamlar 
soğukluk derecelerini göstermektedir.

t� 0SUBN�T�DBLM�ļ����¡$�EFO�GB[MB�JTF�
termostat düğmesini maksimum 
konumuna getiriniz . 

t� 0SUBN�T�DBLM�ļ����¡$�EFO�EàŗàL�
ise; termostat düğmesini minumum 
konumuna getiriniz .

Kar Eritme (Defrost)
Soğutucu bölme tam otomatik eritme 
yapar. Buzdolabınızın soğuması 
sırasında soğutucu bölmenin iç arka 
duvarında su damlacıkları ve    7-8 
mm. kalınlığına kadar karlanma olușur. 
Bu olușum soğutma sistemi gereği 
normaldir. Arka duvardaki otomatik 
eritme sistemi sayesinde belli aralıklarla 
otomatik eritme yaparak olușan karın 
kendiliğinden erimesi sağlanır. Kullanıcı 
tarafından karın kazınmasına ve su 
damlacıklarının temizlenmesine gerek 
yoktur.
Eritme sonucu olușan su, su toplama 
oluğundan geçerek boșaltma borusu 
aracılığı ile buzdolabınızın arkasındaki 
buharlaștırma kabına akar ve burada 
kendiliğinden buharlașır. 
 Boșaltma borusunun tıkanıp 
tıkanmadığını belirli zaman aralıkları 
ile kontrol ediniz ve gerekirse delikte 
bulunan çubukla açınız. 
 Derin dondurucu bölme, donmuș 
besinlerin bozulmaması için otomatik 
olarak eritme yapmaz. 
 Dondurucu bölme tam otomatik 
eritme yapar.
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6    Bakım ve Temizlik
A Temizlik için gaz, benzin ve benzeri 

maddeleri kesinlikle kullanmayınız.
B Temizleme ișlemine bașlamadan önce 

ürünün fișini çekmenizi tavsiye ederiz.
C Temizleme iși için asla keskin așındırıcı 

aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, 
deterjan ya da cila gibi maddeleri 
kullanmayınız.

C Buzdolabınızın içini temizlerken 
ılık su ile siliniz ve daha sonra iyice 
kurulayınız.

C Bir çay kașığı sodyum bikarbonatın 
yarım litre suda çözünmesi ile elde 
edilen bir çözeltide ıslatıldıktan sonra 
iyice sıkılmıș bir bezle dolabın içini 
siliniz ve sonra kurulayınız.

B Lamba muhafazasına ve diğer 
elektrikli kısımlara su girmemesine 
dikkat ediniz.

B Buzdolabınız uzunca bir süre 
kullanılmayacaksa, elektrik bağlantısını 
kesiniz, içindeki tüm yiyecekleri 
çıkarınız, temizleyiniz ve kapısını aralık 
bırakınız.

C Kapı sızdırmazlık contalarının 
temizliğini ve üzerlerinde partiküller 
olmadığını düzenli șekilde kontrol 
ediniz.

A Kapı raflarını çıkarmak için 
üzerindekilerin tümünü alınız ve 
basitçe yukarı doğru kaldırarak 
tabandan çıkarınız.

C Buzdolaplarımızın üretiminde kokuya 
sebebiyet verecek hiçbir madde 
kullanılmamaktadır. Ancak uygun 
olmayan besin saklama koșulları 
ve buzdolabı iç yüzeyinin gerektiği 
șekilde temizlenmemesine bağlı 
olarak koku sorunu ortaya çıkabilir.

Bu sorunu önlemek için dikkat edilecek 
noktalar șu șekildedir:

C Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. 
Bunun için 15 günde bir buzdolapları 
karbonatlı su ile temizlenmelidir. 
(Deterjan veya sabun kesinlikle 
kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. 
lekeler kokuya sebep olabilir.

C Yiyeceklerin kapalı kaplarda 
saklanması gerekmektedir. Ağzı 
açık saklanan gıdalardan yayılan 
mikroorganizmalar kötü kokuya 
sebep olabilir.

C Saklama süresi dolan ve bozulan 
gıdaların, buzdolabında kesinlikle 
tutulmaması gerekmektedir.

Buzdolabınızda kullanma koșuluna 
bağlı olarak koku sorunu olușması 
durumunda bu uygulamayı 
yapabilirsiniz:

C Çay bilinen en iyi koku alıcılarından 
biridir. Çayda bulunan Catechin 
maddesinin molekülündeki açık 
hidroksil (OH) uçları, koku veren 
uçucu organikleri tutarak kötü kokuları 
temizlemiș olur.

C Demlemiș olduğunuz çay posasını 
ağzı açık bir kap içinde akșamdan 
buzdolabının içine yerleștiriniz ve 
en geç 12 saat sonra alınız. Çay 
posasını buzdolabı içinde 12 saatten 
fazla tutarsanız, kokuya sebep olan 
organizmaları bünyesinde toplayacağı 
için kokunun kaynağı haline gelebilir, 
mutlaka atılmalıdır.

C Ürünün dıș yüzey temizliğinde ve krom 
kaplı parçaların temizliğinde asla klor 
içeren su ya da temizlik maddesi 
kullanmayınız. Klor, bu tür metal 
yüzeylerde paslanmaya neden olur.
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C Plastik parça üzerindeki baskıların 
kalkmaması ve deforme olmaması 
için keskin, așındırıcı aletler, sabun, ev 
temizlik maddeleri, deterjan, gaz, benzin, 
cila vb. maddeler kullanmayın. Temizlik 
için ılık su ile yumușak bez kullanın ve 
kurulayın.

Plastik yüzeylerin korunması 
C Buzdolabınızın plastik yüzeylerine 

zarar vermesi nedeniyle sıvı 
yağları veya pișmiș yağlı yemekleri 
buzdolabınıza ağzı açık kaplarda 
koymayınız. Plastik yüzeylere yağ 
dökülmesi veya yağın sürülmesi 
durumlarında ilgili bölgeyi hemen ılık 
suyla temizleyip kurulayınız.
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7   Sorun Giderme

Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçirin. Bunu yapmak sizi zaman ve 
para kaybından kurtarır. Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı ișçiliğe ya da malzeme 
kulanımına bağlı olmayan șikayetleri içerir. Bahsedilen bazı özellikler ürününüzde 
olmayabilir.

Buzdolabı çalıșmıyor. 
t� Fiș prize tam oturmamıștır. >>> Fiși 

prize tam oturacak șekilde takın.
t� Buzdolabının bağlandığı prizin 

sigortası ya da ana sigorta atmıștır. 
>>> Sigortayı kontrol edin.

Soğutucu bölmesinin (MULTI ZONE, 
COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) 
yan duvarında terleme.
t� Ortam çok soğuktur. >>> 

Buzdolabını sıcaklığın 10 °C’nin 
altına düștüğü ortamlara kurmayın.

t� Kapı çok sık açılıp kapanmıștır. >>> 
Buzdolabının kapısını çok sık açıp 
kapamamaya dikkat edin.

t� Ortam çok nemlidir. >>> 
Buzdolabını çok nemli ortamlara 
kurmayın.

t� Sıvı içeren yiyecekler açık kaplarda 
saklanıyor olabilir. >>> Sıvı içeren 
yiyecekleri açık kaplarda saklamayın.

t� Buzdolabının kapısı açık kalmıștır. 
>>> Buzdolabının kapısını kapatın.

t� Termostat çok soğuk bir değere 
ayarlanmıștır. >>> Termostatı uygun 
değere ayarlayın.

t� Kompresör çalıșmıyor

t� Ani elektrik kesilmesinde veya fișin 
çıkarılıp takılmasında buzdolabı 
soğutma sistemindeki gazın basıncı 
henüz dengelenmemiș olduğu için 
kompresör koruyucu termiği atar. 
Yaklașık 6 dakika sonra buzdolabı 
çalıșmaya bașlayacaktır. Bu süre 
sonunda buzdolabı çalıșmaya 
bașlamamıșsa servis çağırın.

t� Buz çözme devresindedir. >>> 
Tam otomatik buz çözme yapan 
bir buzdolabı için bu normaldir. Buz 
çözme döngüsü periyodik olarak 
gerçekleșir.

t� Buzdolabının fiși prize takılı değildir. 
>>> Fișin prize takılı olduğundan 
emin olun.

t� Sıcaklık ayarları doğru yapılmamıștır. 
>>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.

t� Elektrik kesilmiștir. >>> Elektrik 
geldiğinde buzdolabı normal șekilde 
çalıșmaya devam edecektir.

Buzdolabı çalıșırken çalıșma sesi 
artıyor.
t� Ortam sıcaklığının değișmesine 

bağlı olarak buzdolabının çalıșma 
performansı değișebilir. Bu normaldir 
ve bir arıza değildir.

Buzdolabı çok sık ya da çok uzun 
süre çalıșıyor.
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t� Yeni ürün, eskisinden daha geniș 
olabilir. Daha büyük buzdolapları 
daha uzun süre çalıșır.

t� Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> 
Sıcak ortamlarda daha uzun süre 
çalıșması normaldir.

t� Buzdolabının fiși daha yeni takılmıș 
ya da yeni yiyecek koyulmuș olabilir. 
>>> Fiș yeni takıldığında ya da yeni 
yiyecek konulduğunda buzdolabının 
ayarlanan sıcaklığa ulașması daha 
uzun zaman alır. Bu normaldir.

t� Buzdolabına yakın zamanda fazla 
miktarlarda sıcak yemek konmuș 
olabilir. >>> Buzdolabına sıcak 
yemek koymayın.

t� Kapılar sık sık açılmıș ya da uzun 
süre açık kalmıștır. >>> İçeri giren 
sıcak hava buzdolabının daha uzun 
çalıșmasına neden olur. Kapıları çok 
sık açmayın.

t� Dondurucu ya da soğutucu kapısı 
aralık kalmıș olabilir. >>> Kapıların 
tamamen kapalı olup olmadığını 
kontrol edin.

t� Buzdolabı çok düșük bir sıcaklığa 
ayarlanmıștır. >>> Buzdolabının 
sıcaklığını daha yüksek bir dereceye 
ayarlayın ve bu sıcaklığa ulașmasını 
bekleyin.

t� Soğutucu ya da dondurucu kapı 
contası kirlenmiș, eskimiș, kırılmıș 
ya da tam oturmamıș olabilir. >>> 
Contayı temizleyin ya da değiștirin. 
Hasarlı / kopuk kapı contası 
buzdolabının mevcut sıcaklığı 
korumak için daha uzun süre 
çalıșmasına neden olur.

Dondurucu sıcaklığı çok düșük ama 
soğutucu sıcaklığı yeterli.

t� Dondurucu bölme sıcaklığı çok 
düșük bir değere ayarlanmıștır. 
>>> Dondurucu bölme sıcaklığını 
daha yüksek bir dereceye ayarlayıp 
kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düșük ama 
dondurucu sıcaklığı yeterli.
t� Soğutucu bölme sıcaklığı çok 

düșük bir değere ayarlanmıștır. 
>>> Soğutucu bölme sıcaklığını 
daha yüksek bir dereceye ayarlayıp 
kontrol edin.

Soğutucu bölme çekmecelerinde 
saklanan yiyecekler donuyor.
t� Soğutucu bölme sıcaklığı çok 

yüksek bir değere ayarlanmıștır. >>> 
Soğutucu bölme sıcaklığını daha 
düșük bir değere ayarlayıp kontrol 
edin.

Soğutucu ya da dondurucudaki 
sıcaklık çok yüksek.
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t� Soğutucu bölme sıcaklığı çok 
yüksek bir değere ayarlanmıș olabilir. 
>>> Soğutucu bölme sıcaklık 
ayarının dondurucu bölme sıcaklığı 
üzerinde etkisi vardır. Soğutucu ya 
da dondurucu bölme sıcaklığını 
değiștirerek ilgili bölmelerin sıcaklığı 
yeterli seviyeye gelene kadar 
bekleyin.

t� Kapılar sık açılmıș ya da uzun süre 
açık kalmıștır. >>> Kapıları çok sık 
açmayın.

t� Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı 
tamamen kapayın.

t� Buzdolabının fiși daha yeni takılmıș 
ya da yeni yiyecek konulmuș 
olabilir. >>> Bu normaldir. Fiș yeni 
takıldığında ya da yeni yiyecek 
konulduğunda buzdolabının ayarlı 
sıcaklığa ulașması normalden daha 
uzun zaman alır.

t� Buzdolabına yakın zamanda fazla 
miktarlarda sıcak yemek konmuș 
olabilir. >>> Buzdolabına sıcak 
yemek koymayın.

t� Sarsılma ya da gürültü.
t� Zemin düz veya dayanıklı değildir. 

>>> Buzdolabı yavașça hareket 
ettirildiğinde sallanıyorsa ayaklarını 
ayarlayarak buzdolabını dengeleyin. 
Ayrıca zeminin buzdolabını 
tașıyabilecek kadar dayanıklı 
olduğundan emin olun.

t� Buzdolabının üzerine konulmuș 
eșyalar gürültü yapıyor olabilir. >>> 
Buzdolabının üzerinde bulunan 
eșyaları kaldırın.

Buzdolabından sıvı akması, 
püskürmesi vb. sesler geliyor.
t� Buzdolabının çalıșma prensipleri 

gereği sıvı ve gaz akıșları 
gerçekleșmektedir. Bu normaldir ve 
bir arıza değildir.

Buzdolabından rüzgar sesi geliyor.
t� Buzdolabının soğutma ișlemini 

gerçekleștirebilmesi için fan 
kullanılmaktadır. Bu normaldir ve bir 
arıza değildir.

Buzdolabının iç duvarlarında terleme 
oluyor.
t� Havanın sıcak ve nemli olması 

buzlanmayı ve yoğunlașmayı artırır. 
Bu normaldir ve bir arıza değildir. 

t� Kapılar sık açılmıș ya da uzun süre 
açık kalmıștır. >>> Kapıları çok sık 
açmayın, açıksa kapayın.

t� Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı 
tamamen kapayın.

Buzdolabının dıșında ya da kapıların 
arasında terleme olușuyor.
t� Hava nemli olabilir, nemli havalarda 

bu gayet normaldir. Nem 
azaldığında yoğunlașma kaybolur.

Buzdolabının içi kötü kokuyor.
t� Düzenli temizlik yapılmamıștır. >>> 

Buzdolabının içini sünger, ılık su 
veya karbonatlı suyla düzenli olarak 
temizleyin.

t� Bazı kaplar ya da paketleme 
malzemeleri koku yapabilir. >>> 
Koku yapmayan kap ya da 
paketleme malzemesi kullanın.

t� Yiyecekler buzdolabına ağzı 
açık kaplarda konulmuștur. >>> 
Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. 
Ağzı açık saklanan yiyeceklerden 
yayılan mikroorganizmalar kötü 
kokulara neden olabilir.

t� Saklama süresi dolan ve bozulan 
yiyecekleri kesinlikle buzdolabından 
çıkarın.

Kapı kapanmıyor.
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t� Yiyecek paketleri kapının 
kapanmasını engelliyor olabilir. 
>>> Kapıları engelleyen paketlerin 
yerlerini değiștirin.

t� Buzdolabı zemin üstünde tamamen 
dik durmuyor olabilir. >>> Ayaklarını 
ayarlayarak buzdolabını dengeleyin.

t� Zemin düz ya da sağlam değildir. 
>>> Zeminin düz olduğundan ve 
buzdolabını tașıyabileceğinden emin 
olun.

Sebzelikler sıkıșmıș.
t� Yiyecekler çekmecenin üst 

bölümüne değiyor olabilir. >>> 
Çekmecedeki yiyecekleri düzenleyin.

Ürününüzün Yüzeyinde Sıcaklık 
Varsa.
t� Ürününüz çalıșırken, iki kapı 

arasında, yan panellerde ve arka 
ızgara bölgesinde yüksek sıcaklık 
görülebilir. Bu normal bir durumdur 
ve herhangi bir servis ihtiyacı 
yoktur!Bu alanlara dokunurken 
dikkat edin.



FERAGATNAME/UYARI

Bazı (basit) arızalar; așağıdaki talimatlar dahilinde yapılmaları șartıyla; herhangi 
bir güvenlik sorunu yaratmadan ya da güvenli olmayan kullanıma sebebiyet 
vermeden, nihai kullanıcılar tarafından tamir edilebilir. (“Kendim Tamir Etmek 
İstiyorum” bölümüne bakınız.)

Bu nedenle, “Kendim Tamir Etmek İstiyorum” bölümünde nihai 
kullanıcılar tarafından tamir edilebileceği belirtilmiș olan parçalar dıșında, 
güvenlik sorunlarını önlemek amacıyla kesinlikle yetkili servis istasyonu 
tarafından tamir önerilir ve Beko ürün garantisinin devam edebilmesi için 
zorunludur. 

KENDİM TAMİR ETMEK İSTİYORUM

Nihai kullanıcılar tarafından gerçekleștirilecek tamir ișlemi șu yedek parçalar 
dahilinde yapılabilir: Kapı Kolları ve Kapı Menteșeleri, Kapı Contaları ve saklama 
için çevresel Tepsiler, Sepetler, Raflar. (Güncel yedek parça listesine 1 Mart 2021 
itibariyle https://www.beko.com.tr/destek adresinden ulașılabilir)

Ayrıca, ürün güvenliğini sağlamak ve ciddi yaralanma riskini önlemek için, tamir 
ișlemi, kullanma kılavuzunda veya https://www.beko.com.tr/destek adresinde 
bulunan talimatlara göre yapılmalıdır. Güvenliğiniz için, herhangi bir tamir ișlemi 
gerçekleștirmeden önce ürünün fișini çekin.

Nihai kullanıcılar tarafından, kullanma kılavuzlarında belirtilen ya da https://www.
beko.com.tr/destek adresinde bulunan talimatlara uygun yapılmayan ve https://
www.beko.com.tr/destek adresinden ulașılan güncel parça listesinde yer alan 
parçalar dıșındaki parçalara uygulanan tamir ișlem ya da girișimleri nedeniyle 
olușabilecek güvenlik sorunlarından Beko sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda 
Beko ürün garantisi geçersiz olacaktır. 

Bu nedenle nihai kullanıcıların yukarıda belirtilen yedek parçalar dıșında kalan 
parçalar için tamir ișlemlerini kendilerinin gerçekleștirmekten kaçınmaları ve 
gereksinim olması durumunda yetkili servis istasyonuna bașvurmaları șiddetle 
tavsiye edilir. Nihai kullanıcıların bu tür tamir girișimleri güvenlik sorunlarına neden 
olabilir; ürüne zarar verebilir ve sonrasında yangın, su baskını, elektrik çarpması 
ve ciddi kișisel yaralanmalara neden olabilir.

Listelenenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, șu parçaların tamir ișlemleri yetkili servis 
istasyonları tarafından yapılmalıdır: Kompresör, Soğutma devre elemanları, Ana 
kart, İnverter kart, Ekran kartı vb.
Üretici/satıcı, son kullanıcıların yukarıda belirtilenlere uygun davranmadığı 
herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz.
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8 Müșteri Hizmetleri

  Müşteri Hizmetleri 

Müşteri Memnuniyeti Politikası

t  Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız. 
Kanallarımız:

 * Çağrı Merkezimiz:
0850 210 0 888 
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından  
alan kodu çevirmeden arayın*)

 * Diğer Numaramız  
0216 585 8 888

 - Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet 
vermektedir. 

 - Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim 
hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin 
için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

 - Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu 
tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 
ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep 
edebilirsiniz. 

 * Whatsapp Numaramız: 0544 444 08 88
* Faks Numaramız:0216 423 2353

 * Web Adresimiz:
 

 * e-posta Adresimiz:
 musteri.hizmetleri@beko.com

 * Sosyal Medya Hesaplarımız: 
 -
 -
 -
 -

 * Posta Adresimiz:
 - Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,34445, 
Sütlüce / İSTANBUL

 * Bayilerimiz,
 -

* Yetkili Servislerimiz,

t  Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik’e ulaştığı bilgisini, müşteri profili 
ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.  

t  Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
 * İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
 * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
 * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.

t  Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, 
müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.

t  Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı
 geliştirilmesini sağlarız. 
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz. 
Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

t  Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. 
t  Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
t  Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından 

Çağrı Merkezimize başvurunuz. 
t  Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
t  İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız. 

Alacağınız “Hizmet Fişi”, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir 

t
 
Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için 
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

sorunda size yarar sağlayacaktır.

www .beko.com.tr

https://www.instagram.com/bekoturkiye/
https://twitter.com/beko_tr
https://www.facebook.com/bekoturkiye/
https://www.youtube.com/user/BekoChannel

https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar/

- https://www.beko.com.tr/yetkili-servis
- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret
Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde
(www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin
edilebilir.



0850 210 0 888Web sitesi
Çağrı merkezi

musteri.hizmetleri
@beko.com 0216  423  23 53

Bașvuru Konusu
Müșteri Adı, Soyadı

Müșteri Telefonu
Müșteri Adresi

Müșteri Bașvurusu1

2

3

4

Bașvuru kaydı

Hizmet talebinin alınması

Memnun Memnun
değil

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi (Keșif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değișim vb.) 
- Hizmet hakkında gerekli ișlemin gerçekleștirilmesi

4

Müșteri memnuniyetinin alınması

5 Bașvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Yetkili Servis Yetkili Satıcı Faks 

Hizmet talebinin değerlendirilmesi



Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;  
Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Așağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karșılığında yapılır. Bu durumlar için garanti șartları uygulanmaz;

1 ) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boșaltma, tașıma vb. sırasında olușan hasar ve arızalar,
3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, 

internet vb. șebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve 

arızalar,
6) Malın, 650 2 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen șekli ile ticari veya mesleki 

amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7 ) Mala yetkisiz kișiler tarafından bakım, onarım veya bașka bir nedenle müdahale edilmesi durumlarında mala 

verilmiș garanti sona erecektir.Garanti uygulaması sırasında değiștirilen malın garanti süresi, satın alınan malın 
kalan garanti süresi ile sınırlıdır. 

 Arçelik A.Ș. tarafından üretilmiștir.
 

Menșei: Türkiye

Arçelik A.Ș. Karaağaç Caddesi No:2-6,  34445, 
Sütlüce / İSTANBUL



GARANTİ ȘARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren bașlar ve 3 yıldır.
2) Mala ilișkin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği șekilde kullanılması ve Arçelik A.Ș.’nin yetkili kıldığı servis 

çalıșanları dıșındaki șahıslar tarafından bakım, onarım veya bașka bir nedenle müdahale edilmemiș olması șartıyla, malın 
bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, ișçilik ve üretim hatalarına karșı malın teslim tarihinden itibaren 
yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.

3) Malın ayıplı olduğunun anlașılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan;   

   a- Sözleșmeden dönme,
   b- Satıș bedelinden indirim isteme,
   c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
   ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiștirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; ișçilik masrafı, değiștirilen parça bedeli ya 

da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karșı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını 
kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin așılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi 

durumlarında;
   tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini satıcıdan 

talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur.

6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iș gününü, geçemez. Bu süre, garanti 
süresi içerisinde mala ilișkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dıșında ise 
malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bașlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iș günü 
içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip 
bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip bașka bir malın tüketici tarafından 
istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması 
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı 
dıșındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim yerinin bulunduğu 
veya tüketici ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine bașvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın; Malın
Unvanı: Arçelik A.Ș. Markası: Beko
Adresi: Arçelik A.Ș. Karaağaç Caddesi No:2-6, 

34445, Sütlüce / İSTANBUL
Cinsi: Buzdolabı
Modeli:  

Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:
Faks:        (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 3 YIL
web 
adresi: www.beko.com.tr Azami Tamir Süresi: 20 İș günü

Satıcı Firmanın:

Unvanı: Fatura Tarih ve 
Sayısı:

Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu:  Yetkilinin İmzası: 
Faks:        Firmanın Kașesi: 
e-posta:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kașeleyecektir.

GARANTİ BELGESİ

D 8275 SM-854270MB



Please read this manual first!
Dear Customer,
We hope that your product, which has been produced in modern plants and 
checked under the most meticulous quality control procedures, will provide you 
an effective service.
For this, we recommend you to carefully read the entire manual of your product 
before using it and keep it at hand for future references.

This manual
t�8JMM�IFMQ�ZPV�VTF�ZPVS�BQQMJBODF�JO�B�GBTU�BOE�TBGF�XBZ�
t�3FBE�UIF�NBOVBM�CFGPSF�JOTUBMMJOH�BOE�PQFSBUJOH�ZPVS�QSPEVDU�
t�'PMMPX�UIF�JOTUSVDUJPOT�FTQFDJBMMZ�UIPTF�GPS�TBGFUZ�
t�,FFQ�UIF�NBOVBM�JO�BO�FBTJMZ�BDDFTTJCMF�QMBDF�BT�ZPV�NBZ�OFFE�JU�MBUFS��
t�#FTJEFT�SFBE�BMTP�UIF�PUIFS�EPDVNFOUT�QSPWJEFE�XJUI�ZPVS�QSPEVDU�
Please note that this manual may be valid for other models as well. 

Symbols and their descriptions
This instruction manual contains the following symbols:
C Important information or useful usage tips.
A Warning against dangerous conditions for life and property.
B Warning against electric voltage. 

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

1 Your refrigerator 

A- Freezer compartment
#�� Fridge compartment

1) Ice cube tray
2) Freezer shelf
3) Interior light
4) Thermostat knob
5) Fridge compartment shelves
6) Crisper cover

7) Salad crisper
8) Adjustable front feet
9) Door shelves
10) Egg tray
11) #PUUMF�TIFMG
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2  Important Safety Warnings
Please review the 
following information. 
Failure to observe this 
information may cause 
injuries or material 
damage. Otherwise, all 
warranty and reliability 
commitments will become 
invalid.
Original spare parts will 
be provided for 10 years, 
following the product 
purchasing date.
Intended use

A

WARNING: 
,FFQ�WFOUJMBUJPO�
openings, in the 
appliance enclosure 
or in the built-in 
structure, clear of 
obstruction.

A

WARNING: 
Do not use 
mechanical devices 
or other means 
to accelerate the 
defrostingprocess, 
other than those 
recommended by 
the manufacturer.

A
WARNING: 
Do not damage the 
refrigerant circuit.

A

WARNING: 
Do not use electrical 
appliances inside 
the food storage 
compartments 
of the appliance, 
unless they 
are of the type 
recommended by 
the manufacturer.

A

WARNING: 
Do not store 
explosive 
substances such 
as aerosol cans 
with a flammable 
propellant in this 
appliance.

This appliance is intended 
to be used in household 
and similar applications 
such as
– staff kitchen areas in 
shops, offices and other 
working environments;
– farm houses and by 
clients in hotels, motels 
and other residential type 
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environments;
– bed and breakfast type 
environments;
– catering and similar 

non-retail applications.
General safety
t� When you want to 

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

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

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

t� For products with a 
freezer compartment; 

Do not put bottled 
and canned liquid 
beverages in the 
freezer compartment. 
Otherwise, these may 
burst. 

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

t� Unplug your refrigerator 
before cleaning or 
defrosting.

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

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

t� Do not use electrical 
devices inside the 
refrigerator.

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

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

t� Electrical devices must 
be repaired by only 
authorised persons. 
3FQBJST�QFSGPSNFE�CZ�
incompetent persons 
create a risk for the user.

t� In case of any failure or 
during a maintenance or 
repair work, disconnect 
your refrigerator’s mains 
supply by either turning 
off the relevant fuse 
or unplugging your 
appliance. 

t� Do not pull by the cable 
when pulling off the plug. 

t� Ensure highly alcoholic 
beverages are stored 
securely with the lid 
fastened and placed 
upright. 

t� Never store spray 
cans containing 
flammable and explosive 

substances in the 
refrigerator.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t� Avoid causing damage 
on power cable when 
transporting the 
SFGSJHFSBUPS��#FOEJOH�
cable may cause fire. 
Never place heavy 
objects on power cable. 
Do not touch the plug 
with wet hands when 
plugging the product

t� Do not plug the 
refrigerator if the wall 
outlet is loose.

t� Water should not be 
sprayed on inner or outer 
parts of the product for 
safety purposes.

t� Do not spray substances 
containing inflammable 
gases such as propane 
gas near the refrigerator 
to avoid fire and 
explosion risk.
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t� Never place containers 
filled with water on top 
of the refrigerator; in 
the event of spillages, 
this may cause electric 
shock or fire.

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

t� Never place objects on 
top of the refrigerator; 
otherwise, these objects 
may fall down when 
you open or close the 
refrigerator’s door.

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

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

t� 3FGSJHFSBUPS�NBZ�NPWF�
if adjustable legs are not 
properly secured on the 
floor. Properly securing 

adjustable legs on the 
floor can prevent the 
refrigerator to move.

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

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

t� The product shall never 
be used while the 
compartment which is 
located at the top or 
back of your product 
and in which electronic 
boards are available 
(electronic board box 
cover) (1) is open.
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1

1

For products with a 
water dispenser;
t� Pressure for cold water 

inlet shall be maximum 
90 psi (6.2 bar). If your 
water pressure exceeds 
80 psi (5.5 bar), use a 
pressure limiting valve 
in your mains system. If 
you do not know how 
to check your water 
pressure, ask for the 
help of a professional 
plumber.

t� If there is risk of water 
hammer effect in your 
installation, always 
use a water hammer 
prevention equipment 
in your installation. 
Consult Professional 
plumbers is you are not 

sure that there is no 
water hammer effect in 
your installation.

t�Do not install on the 
hot water inlet. Take 
precautions against 
of the risk of freezing 
of the hoses. Water 
temperature operating 
interval shall be 33°F 
(0.6°C) minimum 
and 100°F (38°C) 
maximum.

t� Use only potable water.
Child safety
t� If the door has a lock, 

the key should be kept 
away from reach of 
children.

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

Compliance with 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 equipment 

(WEEE).
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This product has been manufactured 
with high quality parts and materials 
which can be reused and are suitable 
for recycling. Therefore, do not dispose 
the product with normal domestic 
waste at the end of its service life. Take 
it to a collection point for the recycling 
of electrical and electronic equipment. 
Please consult your local authorities 
to learn the nearest collection point. 
Help protect the environment and 
natural resources by recycling used 
products. For children’s safety, cut the 
power cable and break the locking 
mechanism of the door, if any, so 
that it will be non-functional before 
disposing of the product.
Package information
Packaging materials of the product 
are manufactured from recyclable 
materials in accordance with our 
/BUJPOBM�&OWJSPONFOU�3FHVMBUJPOT��%P�
not dispose of the packaging materials 
together with the domestic or other 
wastes. Take them to the packaging 
material collection points designated 
by the local authorities.
Do not forget...
Any recycled substance is an 
indispensable matter for nature and 
our national asset wealth.
If you want to contribute to the 
re-evaluation of the packaging 
materials, you can consult to your 
environmentalist organizations or the 
municipalities where you are located.
HC warning
If your product's cooling system 
contains R600a: 
This gas is flammable. Therefore, pay 
attention to not damaging the cooling 
system and piping during usage and 
transportation. In the event of damage, 

keep your product away from potential 
fire sources that can cause the product 
catch a fire and ventilate the room in 
which the unit is placed. 
Ignore this warning if your product's 
cooling system contains R134a. 
Type of gas used in the product is 
stated in the type label which is on the 
left wall inside the refrigerator.
Never throw the product in fire for 
disposal.
Things to be done for energy 
saving
t� Do not leave the doors of your 

refrigerator open for a long time.
t� Do not put hot food or drinks in your 

refrigerator.
t� Do not overload your refrigerator so 

that the air circulation inside of it is not 
prevented.

t� Do not install your refrigerator 
under direct sunlight or near heat 
emitting appliances such as ovens, 
EJTIXBTIFST�PS�SBEJBUPST��,FFQ�ZPVS�
refrigerator at least 30cm away from 
heat emitting sources and at least 5cm 
from electrical ovens.

t� Pay attention to keep your food in 
closed containers.

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

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

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

Points to be paid attention 
to when the relocation of the 
refrigerator

1. Your refrigerator should be 
VOQMVHHFE�#FGPSF�USBOTQPSUBUJPO�PG�ZPVS�
refrigerator, it should be emptied and 
cleaned.

2. #FGPSF�JU�JT�SF�QBDLBHFE�TIFMWFT�
accessories, crisper, etc. inside your 
refrigerator should be fixed with 
adhesive tape and secured against 
impacts. Package should be bound 
with a thick tape or sound ropes and 
the transportation rules on the package 
should be strictly observed.

3. Original packaging and foam 
materials should be kept for future 
transportations or moving.
#FGPSF�ZPV�TUBSU�UIF�SFGSJHFSBUPS
Check the following before you 
start to use your refrigerator:

1. Attach 2 plastic wedges as 
illustrated below. Plastic wedges are 
intended to keep the distance which will 
ensure the air circulation between your 
refrigerator and the wall. (The picture is 
drawn up as a representation and it is 
not identical with your product.)

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

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

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

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

Connect your product to a grounded 
socket which is being protected by a 
fuse with the appropriate capacity.
Important:
The connection must be in compliance 
with national regulations.
t� The power plug must be easily 

accessible after installation.
t� Electrical safety of your refrigerator 

shall be guaranteed only if the earth 
system in your house complies with 
standards.
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t� The voltage stated on the label 
located at left inner side of your 
product should be equal to your 
network voltage.

t� Extension cables and multi plugs 
must not be used for connection.

B A damaged power cable must be 
replaced by a qualified electrician.

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

Disposing of the packaging
The packing materials may be 
EBOHFSPVT�GPS�DIJMESFO��,FFQ�UIF�
packing materials out of the reach 
of children or dispose of them by 
classifying them in accordance with the 
waste instructions stated by your local 
authorities. Do not throw away with 
regular house waste, throw away on 
packaging pick up spots designated 
by the local authorities.
The packing of your refrigerator is 
produced from recyclable materials.
Disposing of your old 
refrigerator
Dispose of your old refrigerator without 
giving any harm to the environment.
t� You may consult your authorized 

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

#FGPSF�EJTQPTJOH�PG�ZPVS�SFGSJHFSBUPS�
cut out the electric plug and, if there 
are any locks on the door, make them 
inoperable in order to protect children 
against any danger.

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

1. Install your refrigerator to a 
place that allows ease of use.

2. ,FFQ�ZPVS�SFGSJHFSBUPS�BXBZ�
from heat sources, humid places and 
direct sunlight.

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

4. Place your refrigerator on an 
even floor surface to prevent jolts.



EN13

Adjusting the legs
If your refrigerator is unbalanced;
You can balance your refrigerator by 
turning the front legs of it as illustrated 
in the figure. The corner where the 
leg exists is lowered when you turn 
in the direction of black arrow and 
raised when you turn in the opposite 
direction. Taking help from someone to 
slightly lift the refrigerator will facilitate 
this process.
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Proceed in numerical order.
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4  Preparation

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

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

t� The ambient temperature of the room 
where you install your refrigerator 
should at least be 10°C. Operating 
your refrigerator under cooler 
conditions is not recommended with 
regard to its efficiency.

t� Please make sure that the interior 
of your refrigerator is cleaned 
thoroughly.

t� If two refrigerators are to be installed 
side by side, there should be at least 
2 cm distance between them.

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

t� The door should not be opened 
frequently.

t� It must be operated empty without 
any food in it.

t� Do not unplug your refrigerator. If 
a power failure occurs out of your 
control, please see the warnings in 
UIF�i3FDPNNFOEFE�TPMVUJPOT�GPS�UIF�
problems” section.

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

t� The baskets/drawers that are 
provided with the chill compartment 
must always be in use for low energy 
consumption and for better storage 
conditions.

t� Food contact with the temperature 
sensor in the freezer compartment 
may increase energy consumption of 
the appliance. Thus any contact with 
the sensor(s) must be avoided.

t� In some models, the instrument panel 
automatically turns off 5 minutes 
after the door has closed. It will 
be reactivated when the door has 
opened or pressed on any key. 

t� Due to temperature change as a 
result of opening/closing the product 
door during operation, condensation 
on the door/body shelves and the 
glass containers is normal
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5  Using your refrigerator

Thermostat setting button
The interior temperature of your 
refrigerator changes for the following 
reasons;
t� 4FBTPOBM�UFNQFSBUVSFT
t� 'SFRVFOU�PQFOJOH�PG�UIF�EPPS�BOE�

leaving the door open for long 
periods,

t� 'PPE�QVU�JOUP�UIF�SFGSJHFSBUPS�
without cooling down to the room 
temperature,

t� 5IF�MPDBUJPO�PG�UIF�SFGSJHFSBUPS�JO�UIF�
room (e.g. exposing to sunlight).

t� :PV�NBZ�BEKVTU�UIF�WBSZJOH�JOUFSJPS�
temperature due to such reasons 
by using the thermostat. Numbers 
around the thermostat button 
indicates the cooling degrees.

t� *G�UIF�BNCJFOU�UFNQFSBUVSF�JT�IJHIFS�
than 32°C, turn the thermostat 
button to maximum position. 

t� *G�UIF�BNCJFOU�UFNQFSBUVSF�JT�MPXFS�
than 25°C, turn the thermostat 
button to minimum position.

Defrost
Fridge compartment performs full-

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

t�%FFQ�GSFF[FS�DPNQBSUNFOU�EPFT�OPU�
perform automatic defrosting in order 
to prevent decaying of the frozen 
food. 

t��$IFDL�SFHVMBSMZ�UP�TFF�JG�UIF�ESBJO�QJQF�
is clogged or not and clear it with the 
stick in the hole when necessary.

t�'SPTU�GPSNBUJPO�JO�UIF�GSFF[FS�
compartment must be defrosted 
every 6 months. It is recommended 
to defrost the ice when the deep 
freezer compartment is not filled too 
much or is empty.

t�5P�EP�UIJT�XSBQ�UIF�GSP[FO�GPPE�
by paper and keep them in the 
coolest place possible or in another 
refrigerator if available. 

t�4UPQ�ZPVS�SFGSJHFSBUPS�CZ�NFBOT�PG�UIF�
temperature setting button or unplug 
the power cord from the outlet. You 
can place a container filled with hot 
water into the freezer compartment 
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or leave the door of the freezer 
compartment open in order to hasten 
the defrosting. 

t�3FNPWF�UIF�XBUFS�UIBU�BDDVNVMBUFT�
in the lower container of the freezer 
compartment with an absorbent cloth 
or sponge. 

t�%SZ�UIF�GSFF[FS�DPNQBSUNFOU�
completely and return the 
temperature setting button to its 
previous position. 

t�0QFSBUF�ZPVS�SFGSJHFSBUPS�GPS���IPVST�
while it is empty and its doors are 
closed before replacing your food into 
the deep freezer.

Stopping your product
 If your thermostat is equipped with “0” 
position:
- Your product will stop operating 
when you turn the thermostat button 
to “0” (zero) position. Your product 
will not start unless to you turn the 
thermostat button to position “1” or 
one of the other positions again.
If your thermostat is equipped with 
“min” position:
- Unplug your product to stop it.

Making ice
*optional
Fill the ice container with water and 
place it into the freezer compartment. 
Your ice will be ready approximately in 
two hours.
You can remove the ice in the ice 
container by removing it from the 
freezer and twisting it.
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6  Maintenance and cleaning
ANever use gasoline, benzene or similar 

substances for cleaning purposes.
BWe recommend that you unplug the 

appliance before cleaning.
BNever use any sharp abrasive 

instrument, soap, household 
cleaner, detergent and wax polish for 
cleaning.

B For non-No Frost products, 
water drops and frosting up to a 
fingerbreadth occur on the rear wall 
of the Fridge compartment. Do not 
clean it; never apply oil or similar 
agents on it.

BOnly use slightly damp microfiber 
cloths to clean the outer surface of 
the product. Sponges and other 
types of cleaning cloths may scratch 
the surface.

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

CUse a damp cloth wrung out in 
a solution of one teaspoon of 
bicarbonate of soda to one pint of 
water to clean the interior and wipe 
it dry.

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

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

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

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

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

ADo not use sharp, abrasive tools, 
soap, household cleaning agents, 
detergents, kerosene, fuel oil, 
varnish etc. to prevent removal and 
deformation of the prints on the 
plastic part. Use lukewarm water 
and a soft cloth for cleaning and then 
wipe it dry.

Protection of plastic 
surfaces 
C Do not put the liquid oils or oil-cooked 

meals in your refrigerator in unsealed 
containers as they damage the 
plastic surfaces of your refrigerator. In 
case of spilling or smearing oil on the 
plastic surfaces, clean and rinse the 
relevant part of the surface at once 
with warm water.
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7  Troubleshooting
Please review this list before calling the service. It will save your time and 
money. This list includes frequent complaints that are not arising from defective 
workmanship or material usage. Some of the features described here may not 
exist in your product.

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

securely.
t� The fuse of the socket which your refrigerator is connected to or the main fuse have 

blown out. >>>Check the fuse.
Condensation on the side wall of the fridge compartment (MULTIZONE, COOL 
$0/530-�BOE�'-&9*�;0/&
�
t� Door has been opened frequently. >>>Do not open and close the door of refrigerator 

frequently.
t� Ambient is very humid. >>>Do not install your refrigerator into highly humid places.
t� Food containing liquid is stored in open containers. >>>Do not store food with liquid 

content in open containers.
t� Door of the refrigerator is left ajar. >>>Close the door of the refrigerator.
t� Thermostat is set to a very cold level. >>>Set the thermostat to a suitable level.
t� Compressor is not running
t� Protective thermic of the compressor will blow out during sudden power failures or 

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

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

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

t� Temperature settings are not made correctly. >>>Select the suitable temperature value.
t� 5IFSF�JT�B�QPXFS�PVUBHF�����3FGSJHFSBUPS�SFUVSOT�UP�OPSNBM�PQFSBUJPO�XIFO�UIF�QPXFS�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

temperature to a warmer degree and check.
Fridge temperature is very low while the freezer temperature is sufficient.
t� The fridge temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the fridge 

temperature to a warmer degree and check.
Food kept in the fridge compartment drawers is frozen.
t� The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Adjust the fridge 

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

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

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

t� Door is ajar. >>>Close the door completely.
t� The refrigerator is plugged in or loaded with food recently. >>>This is normal. When the 

refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take longer for it to attain the 
set temperature.

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

t� Vibrations or noise.
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t� The floor is not level or stable. >>> If the refrigerator rocks when moved slowly, balance 
it by adjusting its feet. Also make sure that the floor is strong enough to carry the 
refrigerator, and level.

t� 5IF�JUFNT�QVU�POUP�UIF�SFGSJHFSBUPS�NBZ�DBVTF�OPJTF�����3FNPWF�UIF�JUFNT�PO�UPQ�PG�
the refrigerator.

There are noises coming from the refrigerator like liquid flowing, spraying, etc.
t� Liquid and gas flows occur in accordance with the operating principles of your 

refrigerator. It is normal and not a fault.
Whistle comes from the refrigerator.
t� Fans are used in order to cool the refrigerator. It is normal and not a fault.
Condensation on the inner walls of refrigerator.
t� Hot and humid weather increases icing and condensation. It is normal and not a fault. 
t� Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the doors 

frequently. Close them if they are open.
t� Door is ajar. >>>Close the door completely.
Humidity occurs on the outside of the refrigerator or between the doors.
t� There might be humidity in the air; this is quite normal in humid weather. When the 

humidity is less, condensation will disappear.
#BE�PEPVS�JOTJEF�UIF�SFGSJHFSBUPS�
t� No regular cleaning is performed. >>>Clean the inside of the refrigerator regularly with 

a sponge, lukewarm water or carbonate dissolved in water.
t� Some containers or package materials may cause the smell. >>>Use a different 

container or different brand packaging material.
t� 'PPE�JT�QVU�JOUP�UIF�SFGSJHFSBUPS�JO�VODPWFSFE�DPOUBJOFST�����,FFQ�UIF�GPPE�JO�DMPTFE�

containers. Microorganisms spreading out from uncovered containers can cause 
unpleasant odours.

t� 3FNPWF�UIF�GPPET�UIBU�IBWF�FYQJSFE�CFTU�CFGPSF�EBUFT�BOE�TQPJMFE�GSPN�UIF�
refrigerator.

The door is not closing.
t� 'PPE�QBDLBHFT�BSF�QSFWFOUJOH�UIF�EPPS�GSPN�DMPTJOH�����3FQMBDF�UIF�QBDLBHFT�UIBU�

are obstructing the door.
t� The refrigerator is not completely even on the floor. >>>Adjust the feet to balance the 

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

the refrigerator.
Crispers are stuck.

t� 5IF�GPPE�JT�UPVDIJOH�UIF�DFJMJOH�PG�UIF�ESBXFS�����3FBSSBOHF�GPPE�JO�UIF�ESBXFS�

If The Surface Of The Product Is Hot.
t� High temperatures may be observed between the two doors, on the side panels and 

at the rear grill while the product is operating. This is normal and does not require 
service maintenance!



DISCLAIMER/WARNING

Some (simple) malfunctions may be repaired by end users without creating any 
safety issue or causing unsafe usage provided that they are carried out under the 
following instructions. 
	1MFBTF�TFF�UIF�TFDUJPO�i*�8BOU�UP�3FQBJS�.ZTFMGw�


For this reason, except for parts specified at the section “I Want 
to Repair Myself” as could be repaired by end users, repair by an 
authorized service station is definitely suggested for the purpose of 
preventing any safety issues and this is required so that Beko product 
warranty may continue. 

I WANT TO REPAIR MYSELF

3FQBJS�UIBU�XJMM�CF�DBSSJFE�PVU�CZ�FOE�VTFST�DBO�CF�QFSGPSNFE�XJUIJO�UIF�GPMMPXJOH�
spare parts: Door Handles and Door Hinges, Door Joints and peripheral Trays, 
#BTLFUT�3BDLT��	:PV�NBZ�IBWF�BDDFTT�UP�DVSSFOU�MJTU�PG�TQBSF�QBSUT�GSPN�IUUQT���
www.beko.com.tr/destek as of 1 March 2021)

Further, in order to ensure product safety and to prevent risk of severe injuries, 
repair has to be carried out according to instructions from user manual or 
https://www.beko.com.tr/destek. For your own safety, please unplug product 
prior to carrying out any repair.

#FLP�NBZ�OPU�CF�IFME�SFTQPOTJCMF�GPS�TBGFUZ�JTTVFT�UIBU�NBZ�BSJTF�CFDBVTF�PG�
repairs or attempts not carried out in accordance with instructions specified at 
user manuals or located at https://www.beko.com.tr/destek and performed on 
parts other than parts contained at current list of parts accessed from https://
XXX�CFLP�DPN�US�EFTUFL��*O�TVDI�B�DBTF�#FLP�QSPEVDU�XBSSBOUZ�XJMM�CF�JOWBMJE��

For this reason, we strongly recommend end users to avoid carrying out repairs 
for parts other than above-mentioned spare parts themselves and apply to an 
authorized service station in case of requirement. Such repair attempts by end 
users may cause safety issues, may damage product and may cause fire, flood, 
electrocution and severe personal injuries afterwards. 

Including but not limited to the listed items, repairs of the following parts have 
to be performed by authorized service stations: Compressor, Cooling system 
elements, Motherboard, Inverter card, Display card, etc.

Manufacturer/dealer may not be held responsible for any circumstances where 
end users fail to act in accordance with the foregoing. 


