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Biztonsági utasítások
Fontos megjegyzés: Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt 
telepítené és bekapcsolná a készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget a 
jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő, helytelen telepítésért és használatért.

•  A modell természetes hűtőközeggázt használ hűtőrendszerének 
részeként. Ez a gáz R600a (izobutén) néven ismert, és környezetbarát, 
de éghető. Ezért ügyelni kell arra, hogy a termék kezelése vagy szállítása 
során biztosítsa, hogy a hűtőkör alkatrészeinek egyike sem sérült,

•  Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait.
•  A készüléket nem szabad a tápkábelre helyezni vagy annak támasztani.
•  Ne használjon mechanikai berendezéseket vagy egyéb mesterséges 

eszközöket, például fűtőberendezést vagy hajszárítót, a kiolvasztás 
folyamat felgyorsításához.

•  Ne használjon elektromos eszközöket a készülék hűtőterében.
•  Ha ezzel a készülékkel egy régi, záras hűtőszekrényt kíván kicserélni, 

a zárat biztonsági intézkedésként el kell távolítani, mielőtt elrakja vagy 
ártalmatlanítja azt. Így megelőzheti, hogy a gyerekek a készülék belsejébe 
záródjanak.

• A régi hűtőszekrények és fagyasztók szigetelőgázokat és hűtőközeget 
tartalmaznak, ezeket megfelelően kell ártalmatlanítani. Felmerülő kérdés 
esetén lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal vagy a kereskedővel. 
Kérjük, biztosítsa, hogy nem tesz kárt a kiselejtezett egységben, mielőtt 
az illetékes hulladékkezelő szolgálat elszállítaná.

• Ne használjon adaptert vagy hosszabbító kábelt a készülék elektromos 
hálózathoz történő csatlakoztatásakor.

•  Ne csatlakoztasson sérült csatlakozódugót.
•  Ne húzza meg, ne csavarja és ne rongálja meg a tápkábelt.
•  Az áramütés elkerülése érdekében ne csatlakoztassa vagy húzza ki a 

készüléket nedves kézzel.
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•  Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, szenzoros 
vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan és ismeretekkel nem 
rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy 
utasítást kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, 
és megértették a kapcsolódó veszélyeket. Gyermekek ne játsszanak a 
készülékkel.

•  Ezt a készüléket felnőtteknek tervezték, ne engedje a gyermekeket az 
eszközzel játszani, és az ajtó felett lógni.

•  Saját biztonsága érdekében ne helyezzen robbanásveszélyes vagy 
gyúlékony anyagot a készülékbe.

•  A magas százalékban alkoholt tartalmazó palackokat jól le kell zárni, és 
függőlegesen kell a hűtőszekrénybe helyezni.

•  Ne takarja le a készülék testét vagy tetejét.
•  Szállításkor rögzítse a készülék tartozékait, hogy ne sérüljenek meg.

Elektromos biztonság
A KÉSZÜLÉKET FÖLDELT ALJZATBA KELL CSATLAKOZTATNI

•  A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat 
feszültsége megegyezik az adattáblán feltüntetett feszültséggel. A termék 
220-240 V váltakozó áramú hálózaton való üzemeltetésre készült; 50 Hz 
Bármely más áramforráshoz való csatlakoztatás károsíthatja a készüléket.

•  A termék nem újra beköthető csatlakozódugóval szerelhető fel. Ha ki kell 
cserélni a biztosítékot a csatlakozódugóban, akkor a biztosítékfedelet 
vissza kell helyezni. Ha a biztosíték fedele elveszik vagy megsérül, 
a csatlakozódugót csak akkor szabad használni, ha van megfelelő 
pótalkatrész.

•  Ha a csatlakozódugót ki kell cserélni, mert nem alkalmas az aljzathoz, 
vagy bármilyen módon megsérült, akkor azt le kell vágni, és megfelelő 
csatlakozódugót kell felszerelni a bekötési utasítások szerint. Képesített 
villanyszerelőnek kell elvégezni. A kihúzott csatlakozódugót biztonságosan 
kell ártalmatlanítani, mivel a 13 A-es aljzatba való csatlakoztatás elektromos 
áramütést okozhat.
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Szállítás és tárolás
A biztonságos megemeléshez a készüléket legfeljebb 45 fokkal döntse hátrafelé, 
tartsa meg a szekrény alját és hátsó sarkait. Óvatosan emelje fel a hűtőszekrényt. 
Soha ne használja a fogantyúkat a felemeléshez. Ahhoz, hogy a hűtőszekrényt 
vízszintes felületre helyezze, kissé döntse hátrafelé, és nyomja hátra.

Az egység nehéz és sérülést okozhat – biztosítsa, hogy elegendő 
ember legyen jelen a készülék mozgatásához.

Készüléke telepítése és bekapcsolása
•  A készülék üzemi feszültsége 220-240 V 50 Hz-en.
• Mielőtt csatlakoztatja a tápegységhez , ellenőrizze, hogy az adattáblán 

feltüntetett feszültség megegyezik az otthonában lévő elektromos rendszer üzemi 
feszültségével.

• Illessze a csatlakozódugót egy hatékony földcsatlakozásba. Ha az aljzatnak 
nincs földelő érintkezője, vagy a csatlakozódugó nem illeszkedik, javasoljuk, hogy 
kérjen segítséget egy hivatalos villanyszerelőtől.

• Helyezze el készülékét egy olyan területen, ami nincs közvetlen napfénynek 
kitéve.

• A készüléket legalább 10 cm-re kell elhelyezni a tűzhelyektől, sütőktől és egyéb 
fűtőelemektől.

• A készülék soha nem használható külterületen, vagy nem lehet kint hagyni az 
esőn.

• Ha a készülékét fagyasztóláda vagy fagyasztó mellé helyezi, hagyjon közöttük 
legalább 10 cm távolságot, hogy ne kerüljön nedvesség a készülék külső 
felületére.

• A készüléket függőleges helyzetben, sima felületen kell használni.
• A készülék vízszintbe állításához használja a készülék hátulján található állítható 

talpakat.
• Ne helyezze a készüléket szőnyegpadlóra, mert az gátolhatja a megfelelő 

szellőzést.
• Tartsa szabadon a készülék burkolatán vagy beépített szerkezetben található 

szellőzőnyílásokat.
• A készüléket sík, szilárd felületre kell helyezni.
• Javasoljuk, hogy a készülék telepítését hivatalos konyhai szerelő vagy asztalos 

végezze.
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• Válasszony száraz, jól szellőző helyet.
• A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozó könnyen hozzáférhető 

legyen.

Bekapcsolás előtt
• A készülék használata előtt adjon egy teáskanál szódabikarbónát meleg vízhez, 

és nedves ruhával törölje át az új készülék minden részét, majd ismételje meg 
az eljárást tiszta, nedves ruhával és szárítsa meg. (a folyamat végrehajtásakor 
győződjön meg arról, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos 
hálózathoz).

• Távolítson el minden szállítószalagot és a védőborítás habszivacs elemeit. Törölje 
át a belső teret langyos szappanos vízzel benedvesített ruhával. Törölje át tiszta 
vízzel, majd törölje szárazra.

•  A készülék első bekapcsolásakor szagokat érezhet, ez meg fog szűnni, amikor a 
készülék elkezd hűlni.

• Amikor elhelyezte a készüléket, állítsa be a lábakat, hogy biztosítsa az egység 
stabilitását. Ez elengedhetetlen a halk működéshez és az ajtó megfelelő 
nyitásához/zárásához.

• Csatlakoztassa az elektromos aljzathoz, de ne kapcsolja be a hűtőszekrényt 
legalább 3 óráig. A termékben lévő hűtőfolyadéknak szállítás és a megfelelő 
helyzetbe állítása után időre van szüksége, hogy leülepedjen, ennek 
elmulasztása befolyásolja a készülék hűtési teljesítményét.

• Ha a készüléket telepítette, keresse meg a termosztát számlapot a készüléken, 
és állítsa a „6” fokozatra, majd kapcsolja be a készüléket. A kompresszor elkezd 
működni. Csukja be az ajtót.

• Javasoljuk, hogy az ajtót ne nyissa ki legalább 4 óráig, hogy a készülék elérje a 
normál üzemi hőmérsékletet.

• Halk kotyogó vagy bugyogó hangokat hallhat, amikor a hűtőközeget a 
hűtőrendszerbe, valamint a készülék hátulján lévő tekercseken vagy csöveken 
keresztül pumpálják. Amikor a kompresszor működik, enyhe zúgó vagy lüktető 
zajt hallathat. A termosztát szabályozza a kompresszor működését, és halk 
kattanást hallhat be- és kifúvás közben (ez normális).

• Az energiatakarékosság érdekében minimálisra kell csökkenteni az ajtónyitás 
gyakoriságát és időtartamát.



Unit Parts & Spare Parts
Before installation, check that all parts detailed in the product overview are 
present. 
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Product Overview

1. Light & thermostat
2. Adjustable shelves
3. Wine rack--Optional
4. Drainage hole
5. Non-adjustable shelf
6. Crispers
7. Freezer drawers

8. Feet (adjustable feet at the front)
9. Door racks
10. 1 x egg tray, 1 x ice cube tray, 1 x 

ice scrapper, drainage hole 
unblocker

11. Installation accessories

1
2

6

4

7

8

9

10

5 11

3

Termék áttekintés

1. Világítás és termosztát
2. Állítható polcok
3. Borospolc--Opcionális
4. Vízelvezető nyílás
5. Nem állítható polc
6. Zöldséges fiók
7. Fagyasztófiókok

8. Lábak (állítható lábak az elején)
9. Ajtó, rácspolcok
10. 1 x tojástartó, 1 x jégkockatartó, 1 x

jégkaparó, vízelvezető nyílás
feloldó

11. Telepítési tartozékok

Egység alkatrészei és pótalkatrészek
Telepítés előtt, ellenőrizze, hogy meg vannak-e a termék áttekintésében 
leírt alkatrészek.
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Használat
 Hagyja állni a készüléket legalább 3 óráig, mielőtt csatlakoztatja a 

hálózathoz
A készülék hőmérsékletét a hűtőszekrényben található hőmérséklet-szabályozó 
számlap vagy termosztát szabályozza. Tekerje a vezérlő számtárcsát balra vagy 
jobbra a hűtőszekrény belsejében lévő hőmérséklet szabályozásához.
A hőmérséklet-szabályozásnál a 0 a kikapcsolt, az 1 a legmelegebb és a 7 a 
leghidegebb fokozat.

A készülék elhelyezése szerinti helyiség környezeti hőmérsékletétől 
függően szükség lehet a hőmérséklet-szabályozó számtárcsa beállítására; 
magas környezeti hőmérsékletű helyiségben előfordulhat, hogy a 
hőmérséklet-szabályozó tárcsát hidegebbre kell állítani (a 7. fokozatra 
állítva), vagy alacsony környezeti hőmérsékletű helyiségben a hőmérséklet-
szabályozót melegebbre kell állítani (5. vagy 4. fokozatra állítva).
A 7. fokozatot gyors hűtés/fagyasztás beállításként kell használni, és csak 
2 órával azelőtt állítsa be, hogy nagy mennyiségű élelmiszert helyezne 
a hűtőszekrénybe. A hőmérséklet-szabályozót az étel hűtőszekrénybe 
helyezése után vissza kell állítani a 6. fokozatra, ha ezt nem teszi 
meg, a hűtőtér hőmérséklete 0°C alá csökkenhet, mivel a kompresszor 
folyamatosan működik.
Miután beállította a hőmérséklet-szabályozást, csukja be az ajtót, és 
csatlakoztassa a készüléket. Javasoljuk, hogy az ajtót ne nyissa ki legalább 
4 óráig, hogy a készülék elérje a normál üzemi hőmérsékletet.
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Használat
 Hagyja állni a készüléket legalább 3 óráig, mielőtt csatlakoztatja a 

hálózathoz
Megjegyzés: A hűtőtér normál üzemi hőmérsékletének 0°C és 4°C között, 
a fagyasztótér normál üzemi hőmérsékletének pedig -18°C és -25°C között 
kell lennie.
Megjegyzés: A frissen a hűtőszekrénybe rakott élelmiszerek 
hőmérséklete és az ajtó kinyitásának gyakorisága befolyásolja a 
hűtőtér hőmérsékletét. Szükség esetén módosítsa a hőmérséklet 
beállítását.
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Telepítés
•  A készülék csak beépített egységként telepíthető. Az alábbi rajzon látható 

távolságokat be kell tartani.
•  Előzze meg a termék károsodását a telepítés során, a készülék elhelyezéséhez 

két személy szükséges, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a készülék 
károsodását.

•  Ne tegye ki a készülékét közvetlen napfénynek, illetve ne tegye ki állandó hőnek 
vagy szélsőséges hőmérsékletnek (pl. ne helyezze radiátor vagy kazán mellé). 
Ha ez nem lehetséges, akkor szigetelőlemezt kell felszerelni a készülék és a 
mellette lévő hőforrás közé.

•  Ellenőrizze, hogy van-e olyan elektromos csatlakozóaljzat, amely hozzáférhető 
lesz a készülék telepítése után.

•  Helyezze a készüléket sima és szilárd alapra.
•  Ügyeljen arra, hogy elegendő hely legyen az ajtó nyílásához, hogy elkerülje a 

készülék károsodását vagy személyi sérülést
•  A nyílás mérete legalább (M) 1778 x (Sz) 560 x (Á) 550 mm. A szekrénynek, 

amelyben a készülék található, (Sz) 540 x (M) 50 mm méretű szellőzőnyílással 
kell rendelkeznie.

•  A fa szekrényt, amelyben a készüléket el kell helyezni, nem szabad 
körbekeríteni. A szekrény hátsó falapját vagy teljesen el kell távolítani, vagy ki 
kell vágni a 12. oldalon található ábra szerint. Ez elegendő légáramlást tesz 
lehetővé, ami lehűti a kondenzátor egységet az energiahatékonyság érdekében.

•  A telepítéshez szükséges tartozékokat az alábbiakban részletezzük:

20 x Torx csavar

2 x Láb lezáró borító 4 x Ajtósín borító

4 x Ajtósín

4 x Ajtósín tartó
(előre felszerelve az ajtóra)

1x Tekercs 
borítás

4 x Lezáró 
borítások

2 x Zsanér 
borításai
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Installation
The aperture size has to be a minimum of (H)1778 x (W)560 x (D)550mm. The 
cabinet in which the appliance is housed in must have a ventilation recess of 
(W)540 x (D)50mm.

min200c㎡

min200c㎡

Telepítés
A nyílás mérete legalább (M) 1778 x (Sz) 560 x (Á) 550 mm. A 
szekrénynek, amelyben a készülék található, (Sz) 540 x (M) 50 mm méretű 
szellőzőnyílással kell rendelkeznie.
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Installation
The cabinet in which the appliance is housed in must have a ventilation recess of 
(W)540 x (D)50mm.

Carefully push the appliance into the housing, ensuring that the cabinet doors are 
able to fully close.

12

Wooden back panel
cut out (if applicable)

Telepítés
A szekrénynek, amelyben a készülék található, (Sz) 540 x (M) 50 mm 
méretű szellőzőnyílással kell rendelkeznie.

Óvatosan tolja be a készüléket a házba, ügyelve arra, hogy a szekrényajtók 
teljesen be tudjanak csukódni.

Fa hátlap kivágva 
(ha van)
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Installation
Rollout the joint cover and on the side of the appliance without the hinges press it 
between the appliance and the inside of the cabinet wall (start from the bottom 
and work upwards).

Open the door and push the side of the appliance without the hinges against the 
side of cabinet wall. Fix the appliance in two places, 2 torx headed screws in the 
top plinth at the top of the appliance and 2 torx screws in the feet (1 in each foot) 
at the bottom of the appliance. 

13

Telepítés
Görgesse le a hevedert, és a készülék oldalán zsanérok nélkül nyomja 
be a készülék és a szekrényfal belseje közé (kezdje alulról és haladjon 
felfelé).

Nyissa ki az ajtót, és nyomja a készülék oldalát zsanérok nélkül a szekrény 
falához. Rögzítse a készüléket két helyen: 2 torx fejű csavarral a készülék 
tetején lévő felső talpazatba és 2 torx csavarral a készülék alján található 
lábakba (1 csavar minden lábba).
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Installation
Apply blanking covers by clipping them in to place at the top metal plinth at the 
top of the appliance.

Apply a foot blanking covers by clipping them in to place on the feet at the bottom 
of the appliance. The plastic stem on the foot caps are there as a guide of what the 
distance between the product and the edge of the cabinet should be 
(approximately 42mm). Snap of the plastic stem after installation.

14

Telepítés
Használjon lezáró borítókat úgy, hogy a készülék tetején lévő felső fém 
talapzatra helyezi őket.

Használjon a talpakon lezáró borítókat úgy, hogy a készülék alján lévő 
lábakra helyezi őket. A talpsapkákon található műanyag szár útmutatásul 
szolgál a termék és a szekrény széle közötti távolságához (kb. 42 mm). 
Telepítés után pattintsa be a műanyag szárakat.
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Telepítés - Ajtó rögzítése
1. Keresse meg az A és B elemeket (lásd lent) a zacskóban a telepítési 
tartozékokkal együtt:

A

B

A. Ajtósín

B. Ajtósín borító

2. Nyissa ki a szekrényajtót és a hűtőszekrény ajtaját, jelölje meg a szekrényajtó 
hátoldalán, hogy meddig ér a hűtőajtó teteje. Helyezze az ajtósínt (A elem) a 
szekrényajtó hátoldalára, az alább látható helyre, és jelölje meg az első és az 
utolsó lyuk helyzetét az ajtósínen. Rögzítse a helyére az ajtósínt 2 torx fejű 
csavarral.

3. Rögzítse az ajtósín borítását (B elem) az ajtósínen (A elem) úgy, hogy a 
csavarok ne látszódjanak.
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Telepítés - Ajtó rögzítése
4. Nyissa ki a készülék ajtaját és a szekrény ajtaját 90 °-ban, vegye ki a 2 csavart az 
ajtósín tartóból, amely már az ajtóhoz van rögzítve, majd helyezze rá az ajtósínre (A 
elem). Nyomja össze a készülék ajtaját és a szekrény ajtaját, igazítsa egymáshoz 
az ajtósín tartójának lyukait és az ajtó szélén lévő lyukakat, majd rögzítse a helyére 
a korábban eltávolított 2 csavarral.

5. Ha bármilyen beállításra van szükség, használja az ajtósín tartójának 
csavarrésein lévő hézagot az ajtósínen (A elem).

Ajtósín tartó

6. Ellenőrizze, hogy a szekrényajtó megfelelően csukódik-e.



17

Telepítés - Ajtó rögzítése
7. Ezután ismételje meg ezeket a lépéseket a hűtőszekrény ajtajának alján, és 
mindenképpen kövesse az alábbi ábrát a hűtőajtó alján található ajtósín (A elem) 
elhelyezése során.

8. Ismételje meg az összes lépést a fagyasztó ajtajánál, ha ez megtörtént, a 
berendezésnek az alábbi módon kell kinéznie.
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Rögzítő csatlakozó

Telepítés - Zsanéros fedél
1. Lazítsa ki a 2 csavart a középső zsanérból, majd állítsa be és rögzítse a 

csatlakozókeretet úgy, hogy az egy síkba kerüljön a konyhaszekrénnyel. 
Rögzítse a helyére 2 torx fejű csavarral, és csavarja vissza a zsanért a 
készülékre.

2. A zsanéros fedélen lévő résnek, a fedél hátulján lévő 2 kapocsnak a középső 
zsanér tartóelemére kell illeszkednie.

3. 2 további zsanéros fedéllel van ellátva, és ezek az alsó és felső zsanérokhoz 
tartoznak. Ezek szükség esetén rácsiptethetők.
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Door Reversal
To reverse the door you will need to tilt the appliance backward to access the 
lower hinge which holds screws. Do not tilt the appliance more than 45 degrees 
and do not lay the appliance flat on its side.

For your own safety, a minimum of 2 people should lift or tilt this product.

Tools Required: Torx headed screwdriver, flat headed screwdriver and hexagonal 
spanner or a socket driver.

1. Unscrew the 2 screws from the upper hinge and remove the fridge door by 
carefully lifting it up and away from the appliance. Do not fix the hinge to the 
opposite side.

19

Ajtó megfordítása
Az ajtó megfordításához hátra kell dönteni a készüléket, hogy hozzáférjen 
az alsó zsanérhoz, amely a csavarokat tartja. Legfeljebb 45 fokban 
döntse meg a készüléket, és ne fektesse a készüléket az oldalára.

Saját biztonsága érdekében legalább 2 ember emelje vagy billentse meg 
a terméket.

Szükséges eszközök: Torx fejű csavarhúzó, laposfejű csavarhúzó és 
hatszögletű csavarkulcs vagy dugókulcs.

1. Csavarja ki a 2 csavart a felső zsanérból, és óvatosan emelje fel, majd 
emelje le a hűtőszekrény ajtaját a készülékről. Ne rögzítse a zsanért a 
szemben lévő oldalra.



20

Ajtó megfordítása
2. Távolítsa el a zsanér csapját, és csavarja ki a 2 csavart a középső zsanérból. 
Távolítsa el a zsanért és a fagyasztóajtót úgy, hogy óvatosan felemeli és leemeli 
a készülékről. Ebben a szakaszban ne rögzítse a zsanért a szemben lévő oldalra, 
lásd a lépést

3. Csavarja ki a 2 csavart az alsó zsanérból, majd távolítsa el a zsanért. Ebben a 
szakaszban ne rögzítse a zsanért a szemben lévő oldalra.

4. Távolítsa el az összes csavartakarót a készülék másik oldalán, ahonnan a 
zsanérokat az előbb eltávolította. Távolítsa el a zsanér dugóit a fagyasztóajtó 
tetején, valamint a hűtőajtó tetején és alján, majd rögzítse azokat az ellenkező 
oldalra. Szükség esetén rögzítse azokat a csavartakarókat, amelyeket a másik 
oldalon eltávolított.
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Door Reversal
5. Flip over the upper hinge 180° (so the pin is pointing upwards) and fix on to the 
opposite side at the bottom of the appliance. Place the freezer door back on to the 
lower hinge.

6. Flip over the middle hinge (by 180°) and put the hinge pin into the middle hinge 
(ensuring the fixed washer is at the top) and place the bottom part of the pin into 
the top of the freezer door. Put the fastening connector on the hinge and screw 
the middle hinge and fastening connector back onto the opposite side the fridge. 
You must ensure the freezer door is aligned horizontally and vertically, so that 
the seals are closed on all sides before finally tightening.

.
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Fixed 
washer

5. Fordítsa át a felső zsanért 180 °-kal (úgy, hogy a csap felfelé mutasson), és 
rögzítse a készülék alján lévő ellenkező oldalra. Helyezze vissza a fagyasztó 
ajtaját a

Ajtó megfordítása

6. Fordítsa át a középső zsanért (180 °-kal), és tegye a zsanércsapot a középső 
zsanérba (ügyelve arra, hogy a rögzített alátét felül legyen), és helyezze a csap 
alsó részét a fagyasztóajtó tetejére. Helyezze a rögzítőcsatlakozót a zsanérra, 
és csavarja vissza a középső zsanért és a rögzítőcsatlakozót a hűtőszekrény 
másik oldalára. Győződjön meg arról, hogy a fagyasztóajtó vízszintesen 
és függőlegesen van beállítva, hogy a tömítések minden oldalról zárva 
legyenek, mielőtt véglegesen meghúzza.

Rögzített 
alátét
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Door Reversal
7. Place the fridge door back on to the middle hinge, flip the lower hinge 180° (so 
the pin is pointing downwards) and put the pin of the hinge into the top of the 
door and fix it in to place. Ensure the fridge door is aligned horizontally and 
vertically so that the seals are closed on all sides before finally tightening the top 
hinge pin.

Remove the 4 door guide holders from side of the doors and fix them on to the 
opposite side.

Replacing the Light
The light is an energy efficient, long life LED. Therefore should not need replacing 
throughout the life of the product however if it does it has to be replaced by a 
qualified engineer.
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Ajtó megfordítása

Világítás kicserélése

7. Helyezze vissza a hűtőszekrény ajtaját a középső zsanérra, fordítsa el az alsó 
zsanért 180 °-kal (úgy, hogy a csap lefelé nézzen), és tegye a zsanércsapot az 
ajtó tetejére, és rögzítse a helyére. Győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény 
ajtaja vízszintesen és függőlegesen van beállítva, hogy a tömítések minden oldalról 
zárva legyenek, mielőtt véglegesen meghúzná a felső zsanércsapot.
Távolítsa el a 4 ajtósín tartót az ajtók oldaláról, és rögzítse azokat a

A világítás energiatakarékos, hosszú élettartamú LED. Ezért nem kell cserélni a 
termék teljes élettartama alatt, de ha mégis, akkor azt szakképzett mérnöknek kell 
kicserélnie.
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Energiatakarékossági tanács

Fagyasztóban való tárolásra 
vonatkozó tanácsok

• Ne telepítse a készüléket hőforrások, például tűzhely, mosogatógép vagy radiátor 
közelébe.

• Helyezze a készüléket hűvös, jól szellőző helyiségbe, és győződjön meg arról, 
hogy a szellőzőnyílások szabadok.

• Próbálja meg elkerülni, hogy hosszú ideig nyitva tartsa az ajtókat, mivel a meleg 
levegő a szekrénybe jutva jégképződést okozhat, valamint befolyásolhatja az 
energiafogyasztást. Győződjön meg arról, hogy semmi sem akadályozza az ajtó 
megfelelő záródását.

• Győződjön meg arról, hogy az ajtótömítések tiszták, és nincsenek rajtuk 
szakadások vagy repedések.

• A legromlandóbb élelmiszereket (a rövid szavatossági idővel endelkezőket, 
például a főtt húsokat) a hűtőszekrény leghidegebb részében tárolja. A zöldséges 
fiók a hűtőszekrény legmelegebb része, és zöldségek, saláták és gyümölcsök stb. 
tárolásához használandó.

• Ne terhelje túl a készüléket: a hűtőlevegő, amely kering és hidegen tartja a 
készüléket, eltömődik, és foltokban meleg levegő képződhet.

• Ne tegyen forró ételt a hűtőbe vagy a fagyasztóba - először hagyja kihűli.

• Tárolja a friss élelmiszereket légmentesen záródó dobozokban, vagy csomagolja 
fagyasztható zacskóba vagy fóliába.

• Kerülje el, hogy a fagyasztott élelmiszerek közvetlenül érintkezzenek a 
fagyasztandó élelmiszerekkel.

• A mirelit élelmiszereket a vásárlás után a lehető leggyorsabban a fagyasztóba kell 
helyezni.

• A friss zöldségek vagy gyümölcsök jég által okozott romlásának megelőzése 
érdekében azokat megfelelően kell feldolgozni a fagyasztótérbe való helyezés 
előtt.

• Mindig kövesse az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett tárolási utasításokat. Az 
alábbiakban azonban bemutatunk néhány javasolt maximális tárolási időt -18 °C-
on (4 csillagos fagyasztó besorolás) különféle élelmiszerekre vonatkozóan:

• Friss hús és baromfi - 12 hónapig
• Főtt hús - 2 hónapig
• Friss hal - 6 hónapig
• Gyümölcs és zöldségek - 12 hónapig
• Kenyér és sütemények - 6 hónapig
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Tápkábel
Ha a fagyasztott élelmiszerek tárolása közben áramkimaradás történik, tartsa 
zárva az ajtót. Ha a fagyasztó hőmérséklete megemelkedik, ne fagyassza újra az 
ételt anélkül, hogy ellenőrizze annak állapotát.
• Jégkrém: Felolvasztás után ki kell dobni.
• Gyümölcs és zöldségek: Ha megpuhulnak, meg kell főzni és fel kell használni.
• Kenyér és sütemények: Gond nélkül fagyaszthatók.
• Kagyló: Hűtőben kell tárolni és mihamarabb fel kell használni.
• Főtt ételek: pl. a rakott ételeket le kell hűteni és fel kell használni.
• Nagyobb darab hús: Hűtőben kell tárolni és mihamarabb fel kell használni.
• Kisebb pecsenyehúsok: Hűtőben kell tárolni és mihamarabb fel kell használni.
• Csirkehús: Hűtőben kell tárolni és mihamarabb fel kell használni.
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Karbantartás és tisztítás
Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.

Belső tisztítás

• Ne öntsön vizet a készülékre.
• Az üreget rendszeresen tisztítani kell szódabikarbóna és langyos víz (5-0,5 liter 

víz) oldatával.
• A tartozékokat szappannal és vízzel külön-külön kell megtisztítani. Ne tegye 

mosogatógépbe.
• Ne használjon súroló hatású termékeket, tisztítószereket vagy szappant.
• Mosás után öblítse le tiszta vízzel és alaposan szárítsa meg.
• A tisztítás befejezése után száraz kézzel csatlakoztassa vissza a dugót.

Külső tisztítás

•  Mossa le a külső szekrényt meleg szappanos vízzel. NE használjon súroló 
hatású anyagokat.

•  A termék alján éles szélek találhatók, ezért óvatosan járjon el a tisztítás során.
•  Évente egyszer vagy kétszer kefével vagy porszívóval tisztítsa meg a készülék 

hátulját és a kompresszort a készülék hátulján, mivel a felgyülemlett por 
befolyásolja a készülék teljesítményét és fokozza az energiafogyasztást.

Amikor a készülék nincs használatban

Amikor a készülék hosszú ideig nincs használatban, válassza le az elektromos 
hálózatról, ürítse ki belőle az összes ételt és tisztítsa meg a belsejét. Hagyja 
nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a szagok kialakulását.
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Karbantartás és tisztítás
Kiolvasztás

Megjegyzés: Óvatosan kell eljárni az alábbi eljárás végrehajtásakor.

Olvassza ki a készüléket évente kétszer, vagy ha körülbelül 7 mm-es (1/4”) 
jégréteg képződik.
•  2 órával a kiolvasztás előtt állítsa a termosztát gombot „7” fokozatra, hogy 

a fagyott élelmiszerek eltávolítása előtt meggyőződjön arról, hogy az étel a 
legalacsonyabb hőmérsékleten van. Minden ételt több réteg újságpapírba kell 
csomagolni, és hűvös helyen (pl. hűtőszekrényben vagy kamrában) kell tárolni.

•  Helyezzen több réteg újságpapírt vagy törölközőt a fagyasztó ajtaja/rekesz alá 
és mellé

•  Kapcsolja ki a készüléket a dugaszolóaljzatnál, majd húzza ki a hálózati 
csatlakozót.

•  Vegyen ki minden fiókot, kosarat stb., és hagyja nyitva az ajtót vagy a fedelet. A 
melegvizes (nem forró) tartályokat óvatosan a fagyasztóba lehet helyezni, hogy 
felgyorsítsa a kiolvasztási folyamatot.

•  Soha ne használjon hajszárítót, elektromos fűtőtestet vagy más hasonló 
elektromos készüléket a kiolvasztáshoz.

•  Amikor a jég elolvadt, tisztítsa meg és szárítsa meg a készülék belsejét. Törölje 
fel az esetlegesen előforduló kifolyásokat.

•  Kapcsolja be a készüléket, és cserélje ki a fagyasztott élelmiszereket

Soha ne használjon éles, fém eszközöket, mivel azok kárt tehetnek a készülékben.
Soha ne használjon elektromos fűtőberendezést, mert az elektromos áramütést 
okozhat.
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Hibaelhárítás
Probléma Megoldás

Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy nem történt-e áramkimaradás.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem hibás-e.

Nem működik a hűtőszekrény/
fagyasztó Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem égett-e ki.

Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelelő-e a 
készülékhez.
Vannak hibái a foglalatnak? Ehhez próbálja ki a 
készülék dugóját úgy, hogy csatlakoztatja egy olyan 
aljzathoz, amely biztosan működik.
Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok élelmiszer a 
készülékben.
Ellenőrizze, hogy a termosztát megfelelő hőmérsékletre 
van-e állítva.
Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e közvetlen 
napfénynek kitéve, vagy nincs-e túl közel hőforráshoz.

A készülék belsejében a 
hőmérséklet nem elég hideg

Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet a készülék 
működési határain belül van-e.

Gyakran nyitják ki a készülék ajtaját? Az ajtó kinyitása 
után a helyiség levegőjében található páratartalom a 
készülékbe kerül, különösen akkor, ha a helyiségben a 
páratartalom nagyon magas. Minél gyakrabban nyitják 
ki az ajtót párás körülmények között, annál nagyobb az 
esélye a nedvesség felhalmozódásának.
Növelje a működési hőmérsékletet a termosztát 
alacsonyabb fokozatra történő állításával.

A készülék belsejében a 
hőmérséklet túl hideg.

A legmagasabb fokozatot csak gyors hűtési 
fokozatként szabad használni, és csak 2 órával azelőtt 
állítsa be, hogy nagy mennyiségű ételt helyezne a 
hűtőszekrénybe. Ha ezt nem teszi meg, a hűtőtér 
hőmérséklete 0°C alá csökkenhet, mivel a kompresszor 
folyamatosan működik.

A készülék belső felületei 
nedvesek A kondenzáció miatt - szárítsa meg a készülék belsejét.

A készülék külső felületei 
nedvesek

A kondenzáció miatt - alaposan szárítsa meg a készülék 
külsejét.
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Hibaelhárítás
Probléma Megoldás

Illat/szag

Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek 
és italok nem romlottak-e meg és megfelelően vannak-e 
becsomagolva. Ha nem, akkor azonnal el kell távolítani 
vagy újra kell csomagolni.

Minden polcon, állványon és fiókon ellenőrizze, hogy 
nincs-e kifolyás. Előfordulhat, hogy el kell távolítania a 
fiókokat, hogy ellenőrizze, nincs-e alattuk kifolyás. Azok 
a kifolyások, amelyeket nem takarított fel és ott hagyott, 
nemkívánatos szagokat okozhatnak.

Ellenőrizze, hogy a leeresztő cső nincs-e eltömődve, vagy 
a készülék hátoldalán lévő csepptálca megtelt-e. A csövet 
úgy tisztíthatja ki, ha forró vizet önt bele, de ügyeljen 
arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, a csatlakozó ki 
legyen húzva az aljzatból, és legyen a helyén egy kancsó 
vagy vödör, amely felfogja a kifolyó vizet.

Nem záródnak 
megfelelően az ajtók

Győződjön meg arról, hogy semmi sem akadályozza az 
ajtó záródását.
Ellenőrizze, hogy az ajtórekeszek és a polcok megfelelően 
a helyükön vannak-e.
Ellenőrizze, hogy az ajtótömítés nem hajlott-e meg vagy 
szakadt el.
Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintes-e.

Szokatlan zajok

Ellenőrizze, hogy a készülék sima, vízszintes felületen 
van-e és stabil-e.
Ellenőrizze a távolságot a készülék körül, és győződjön 
meg arról, hogy nem ér hozzá más tárgyakhoz.
Bugyogó és kotyogó hang: • Ez a zaj akkor keletkezik, 
amikor a hűtőfolyadék a rendszeren belüli csöveken 
keresztül áramlik. Ez normális.

Vízáramlás hangja: • Ez a leolvasztás során az 
elvezetőbe áramló víz normális hangja.

Ha a berendezés hangosan üzemel (kompresszor zaja): 
Ez normális. Ez a hang azt jelzi, hogy a kompresszor 
rendesen működik. Mivel a kompresszor feszültség alatt 
van, előfordulhat, hogy rövid ideig zajosabban működik.
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Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

VESZÉLY 
Elektromos 

Áramütés veszélye

FIGYELMEZTETÉS - A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL!

A készüléket úgy tervezték, hogy 220 V - 240 V váltóáramú hálózati feszültségről működjön; 
50 Hz Ellenőrizze, hogy a terméken feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati 
feszültséggel.

Kizárólag Egyesült Királyságban történő használat esetén - A csatlakozóaljzat részletei 
(adott esetben):

Mivel a készülék hálózati csatlakozóvezetékében lévő vezetékek színei nem egyeznek meg 
a csatlakozóaljzat csatlakozóit jelző színes jelölésekkel, kövesse az alábbiakat:

A ZÖLD/SÁRGA vezeték a FÖLD, és az E betűvel vagy a földelés szimbólummal vagy 
ZÖLD vagy ZÖLD/SÁRGA színnel jelzett csatlakozóhoz kell 
csatlakoztatni.

A KÉK vezeték SEMLEGES, és az N betűvel jelölt vagy FEKETE 
színű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

A BARNA vezeték FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ vezeték, és az L 
betűvel jelölt vagy PIROS színű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

Mindig győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó és a kábel 
megfelelően legyen rögzítve.

Ha 13A (BS1363) biztosítékkal ellátott dugót használ, akkor azt a BS1362 szabványnak 
megfelelő 13 amper biztosítékkal kell felszerelni, és BSIor ASTA jóváhagyással kell 
rendelkeznie.

BELSŐ NÉZET

FÁZIS
BARNA

FÖLD
SÁRGA/ZÖLD

NULLVEZETÉK
KÉK

ZSINÓRBILINCS

BIZTOSÍTÉK
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Jótállás
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Műszaki specifikáció
Modell szám

Névleges feszültség 220 V - 240 V~50 Hz

Teherbírás 242 l

Külső méretek (MxSZxÁ) 1769 mm x 540 mm x 540 mm
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Safety Instructions
Important note: Please read this booklet before installing and switching on this 
appliance. The manufacturer assumes no responsibility for incorrect installation 
and usage as described in this booklet.

• This model uses natural refrigerant gas as part of its cooling system. This
gas is known as R600a (Isobutene) and is environmentally friendly but can be
combustible. Care should therefore be taken when handling or transporting the
product to ensure that none of the refrigeration circuit components are
damaged,

• Do not obstruct ventilation openings in the appliance
• The appliance must not be placed or rested on its power cord.
• Do not use mechanical devices or other artificial means to accelerate the

defrosting process, such as a heater or a hair dryer.
• Do not use electrical appliances in the refrigerator compartment of the

appliance.
• If this appliance is to replace an old refrigerator with a lock, the lock must be

removed as a safety measure before storing it or disposing of it. This is to
protect children from locking themselves inside the appliance.

• Old refrigerators and freezers contain insulation gases and refrigerant, they
must be disposed of properly. Contact your local authority or your dealer if
you have any questions. Please ensure that you do not damage the scrap unit
prior to being picked-up by the relevant waste disposal service.

• Do not use adaptors or extension leads when connecting the appliance to the
electrical power supply

• Do not plug in damaged plugs
• Do not pull, twist or damage the power cable.
• Do not plug-in or un-plug the appliance with wet hands to prevent electrical

shock.
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• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced 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 safe way and understand the hazards
involved. Children should not play with the appliance.

• This appliance is designed to be used by adults, do not allow children to play
with the appliance or let them hang over the door.

• Do not place explosive or flammable material in your appliance for your own
safety.

• Bottles containing a high percentage of alcohol must be sealed well and placed
vertically in the refrigerator.

• Do not cover the body or the top of the appliance
• Fix down the accessories in the appliance during transportation to prevent

damage to them.

Electrical Safety
THIS APPLIANCE MUST BE PLUGGED INTO AN EARTHED SOCKET

• Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the 
same as that indicated on the rating plate. This product is designed to operate 
on 220 – 240V AC; 50Hz. Connection to any other power source may damage 
the unit.

• This product may be fitted with a non re-wireable plug. If it is necessary to 
change the fuse in the plug, the fuse cover must be refitted. If the fuse cover 
becomes lost or damaged, the plug must not be used until a suitable 
replacement is obtained.

• If the plug has to be changed because it is not suitable for your socket, or 
becomes damaged in any way, it should be cut off and an appropriate plug 
fitted following the wiring instructions. This should be carried out by a qualified 
electrician. The plug removed must be disposed of safely, as insertion into a 13 
Amp socket is likely to cause an electrical hazard.
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Transportation and Handling
For safe lifting, tilt the appliance backwards by no more than 45 degrees, hold the 
base and rear corners of cabinet. Lift the refrigerator carefully. Never use the door 
handles for lifting. To move the refrigerator on a flat level surface, tilt it slightly 
backwards and push backwards.

This unit is heavy and could cause injury – ensure there are adequate people 
present to move the appliance.

Installing and Switching on Your Appliance
• Operating voltage for your appliance is 220-240V at 50Hz.

• Before plugging in the power supply, ensure that the voltage on the rating label
corresponds to the working voltage of your electrical system in your home.

• Insert the plug into an efficient Ground (Earth) connection. If the socket has no
Ground (Earth) contact or the plug does not match, we suggest you call an authorised
electrician for assistance.

• Place your appliance in an area that is not exposed to direct sunlight.

• Your appliance should be placed at least 10cm away from stoves, ovens and other
heating cores.

• This appliance should never be used outdoors or left in the rain.
• When your appliance is placed next to a chest freezer or freezer, there should be at

least 10cms between them to prevent humidity on the outer surface.

• The appliance must be used in the vertical position and on a flat surface.

• To level the appliance, use the adjustable feet on the rear of the appliance.
• Do not place your appliance on a carpeted surface as this will prevent adequate

ventilation.

• Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built in structure clear of
obstruction

• This appliance should only be placed on a flat, firm surface.
• It is recommended the appliance is installed by a qualified kitchen fitter or joiner.

5



• Choose a dry and well-ventilated space. 
• The appliance should be positioned so that the plug is easily accessible.

Before Switching On
• Before using your appliance, add a teaspoon of bicarbonate of soda to warm 

water and with a damp cloth wipe down all parts of the new appliance, then 
repeat the process with a clean damp cloth and dry. (ensure the appliance is 
not connected to the power when performing this task).

• Remove all transport tapes and foam protection pieces . Clean the interior with 
a cloth dampened in lukewarm soap and water. Wipe with clean water and 
wipe dry.

• There may be an odour when you first switch on the appliance, it will disappear 
when the appliance starts to cool.

• When the appliance has been positioned, adjust the feet to ensure the unit is 
stable. This is essential to ensure quiet running and proper door opening 
/closing.

• Connect to the electrical socket but do not switch the power to the refrigerator 
on for at least 3 hours. The coolant within the product needs time to settle after 
it has been transported and put in to position, failure to do this will affect the 
cooling performance of your appliance. 

• Once the appliance has settled locate the thermostat dial on the product and 
set to “6" and switch on the power. The compressor will begin to work. Close 
the door.

• We recommend that the door is not opened for a minimum of 4 hours to allow 
the appliance to reach the standard operating temperature. 

• You may hear faint gurgling or bubbling sounds when the refrigerant is pumped 
to the cooling system and through the coils or tubing at the rear of the 
appliance. When the compressor is in operation you may hear a slight whirring 
sound or pulsating noise. The thermostat controls the operation of the 
compressor, and you may hear a slight click as it cycles in and out (this is 
normal).

• To save energy, you should minimize the frequency and duration of door 
opening.
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Unit Parts & Spare Parts
Before installation, check that all parts detailed in the product overview are 
present. 
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Product Overview

1. Light & thermostat
2. Adjustable shelves
3. Wine rack--Optional
4. Drainage hole
5. Non-adjustable shelf
6. Crispers
7. Freezer drawers

8. Feet (adjustable feet at the front)
9. Door racks
10. 1 x egg tray, 1 x ice cube tray, 1 x 

ice scrapper, drainage hole 
unblocker

11. Installation accessories

1
2
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The temperature in the appliance is controlled by the temperature control dial 
or thermostat located inside the fridge. Rotate the control dial left or right to 
regulate the temperature inside the fridge. 

On the temperature control, 0 is the off setting, 1 is the warmest setting and 7 is 
the coldest setting. 

Depending on the ambient temperature of the room the appliance is situated in, 
you may need to adjust the temperature control dial; in a room with a high 
ambient temperature the temperature control dial may need to be adjusted to a 
colder setting (moved towards setting 7) or in a room with a low ambient 
temperature the temperature control dial may need to be adjusted to a warmer 
setting (moved towards settings 5 or 4). 

Setting 7 should be used as a rapid cool/freeze setting and should only be set 2 
hours before a large amount of food is placed in the fridge. The temperature 
control should be put back to setting 6 after the food has been placed in the 
fridge, if this is not done the temperature in the fridge compartment could fall 
below 0ºC as the compressor will run continuously.

Once the temperature control has been set, close the door and plug in the 
appliance.  We recommend that the door is not opened for a minimum of 4 
hours to allow the appliance to reach the standard operating temperature. 
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Allow to stand for a minimum of 3 hours before plugging in to the mains

Usage
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Allow to stand for a minimum of 3 hours before plugging in to the mains

Note: The standard operating temperature for the fridge compartment should 
be between 0ºC and 4ºC and the standard operating temperature for the freezer 
compartment should be between -18°C and -25°C.

Note: The temperature of the freshly stored food and how often the door is
opened affects the temperature in the refrigerator compartment. If
required, change the temperature setting.

Usage
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Installation
• This appliance can be installed as a built in unit only. The clearances shown in

the below drawing must be followed.
• Avoid damaging the product during installation, positioning of the appliance

requires two people in order to avoid injuries or damage to the appliance.
• Your appliance should not be located in direct sunlight or exposed to

continuous heat or extremes of temperature (e.g. next to a radiator or boiler). If
this is not feasible, then you should install an insulation plate between the
appliance and the adjacent heat source.

• You should check whether there is an electrical socket available, which will be
accessible after your appliance is installed.

• Place the appliance flatly and firmly on a solid base.
• Be sure to leave enough space for the opening of the door, to avoid damage to

the appliance or personal injury
• The aperture size has to be a minimum of (H)1778 x (W)560 x (D)550mm. The

cabinet in which the appliance is housed in must have a ventilation recess of
(W)540 x (D)50mm.

• The wooden cabinet the appliance is to be housed in must not be enclosed. The
back wooden panel of the cabinet must either be removed completely or cut
out in accordance with the diagram on page 12. This is to allow sufficient air
circulation to cool down the condenser unit for energy efficiency.

• The accessories that are required for installation are detailed below:
1 x Joint 

cover
4 x Door guide 

4 x Door guide cover

4 x Door guide holder 
(pre-assembled on the door)

20 x Torx screws

2 x Hinge covers

2 x Foot blanking covers

4 x Blanking covers
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Installation
The aperture size has to be a minimum of (H)1778 x (W)560 x (D)550mm. The 
cabinet in which the appliance is housed in must have a ventilation recess of 
(W)540 x (D)50mm.

min200c㎡

min200c㎡



Installation
The cabinet in which the appliance is housed in must have a ventilation recess of 
(W)540 x (D)50mm.

Carefully push the appliance into the housing, ensuring that the cabinet doors are 
able to fully close.

12

Wooden back panel
cut out (if applicable)



Installation
Rollout the joint cover and on the side of the appliance without the hinges press it 
between the appliance and the inside of the cabinet wall (start from the bottom 
and work upwards).

Open the door and push the side of the appliance without the hinges against the 
side of cabinet wall. Fix the appliance in two places, 2 torx headed screws in the 
top plinth at the top of the appliance and 2 torx screws in the feet (1 in each foot) 
at the bottom of the appliance. 
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Installation
Apply blanking covers by clipping them in to place at the top metal plinth at the 
top of the appliance.

Apply a foot blanking covers by clipping them in to place on the feet at the bottom 
of the appliance. The plastic stem on the foot caps are there as a guide of what the 
distance between the product and the edge of the cabinet should be 
(approximately 42mm). Snap of the plastic stem after installation.

14
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Installation – Door attachment
1. Locate parts A and B (see the below) in the bag with the installation accessories:

2. Open the cabinet door and the fridge door, mark on the back of the cabinet 
door where the top of the fridge door reaches. Place the door guide (part A) on the 
back of the cabinet door, in the location shown below and mark the position of 
first hole and the last hole on the door guide.  Fix the door guide into place with 2 
torx headed screws.

3. Clip the door guide cover (part B) on the door guide (part A) hiding the screws.

A. Door guide

B. Door guide cover

A

B



Installation – Door attachment
4. Open the appliance door and the cabinet door to 90°, remove the 2 screws from 
the door guide holder that is already prefixed to the door and place it on to the 
door guide (part A). Push the appliance door and the cabinet door together, align 
the holes on the door guide holder and the holes on the edge of the door and fix 
into place with the 2 screws that were removed previously.

5. If any adjustment that is needed then use the clearance space in the screw slots 
of the door guide holder on to the door guide (part A). 

6. Check that the cabinet door closes correctly.

16
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Installation – Door attachment
7. You will then have to repeat these steps at the bottom of the fridge door, please 
ensure you follow the below diagram when locating the door guide (part A) on the 
bottom of the fridge door.

8. Repeat all steps for the freezer door, once this is done the installation should 
look like the below image.



Installation – Hinge cover
1. Loose the 2 screws from the middle hinge and adjust and fasten connecting 

bracket so it flush with the kitchen cabinet. Fix it in place with 2 torx headed 
screws and screw the hinge back on to the appliance.

2. Slot on the hinge cover, the 2 clips on the back of the cover should slot onto 
the bracket of the middle hinge.

3. There are 2 other hinge covers supplied and these are for the lower and upper 
hinges. These can be clipped on if required.
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Door Reversal
To reverse the door you will need to tilt the appliance backward to access the 
lower hinge which holds screws. Do not tilt the appliance more than 45 degrees 
and do not lay the appliance flat on its side.

For your own safety, a minimum of 2 people should lift or tilt this product.

Tools Required: Torx headed screwdriver, flat headed screwdriver and hexagonal 
spanner or a socket driver.

1. Unscrew the 2 screws from the upper hinge and remove the fridge door by 
carefully lifting it up and away from the appliance. Do not fix the hinge to the 
opposite side.
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Door Reversal
2. Remove the hinge pin and unscrew the 2 screws from the middle hinge. 
Remove the hinge and the freezer door by carefully lifting it up and away from the 
appliance. Do not fix the hinge to the opposite side at this stage, please see step 
6.

3. Unscrew the 2 screws from the lower hinge and remove the hinge. Do not fix 
the hinge to the opposite side at this stage.

4. Remove all of the screw cap covers on the opposite side of the appliance from 
where the hinges have just been removed. Remove the hinge plugs on the top of 
the freezer door and the top and bottom of the fridge door and fix them to the 
opposite side. Fix the screw caps that were removed on to the opposite, if needed 
there are spare screw caps supplied.
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Door Reversal
5. Flip over the upper hinge 180° (so the pin is pointing upwards) and fix on to the 
opposite side at the bottom of the appliance. Place the freezer door back on to the 
lower hinge.

6. Flip over the middle hinge (by 180°) and put the hinge pin into the middle hinge 
(ensuring the fixed washer is at the top) and place the bottom part of the pin into 
the top of the freezer door. Put the fastening connector on the hinge and screw 
the middle hinge and fastening connector back onto the opposite side the fridge. 
You must ensure the freezer door is aligned horizontally and vertically, so that 
the seals are closed on all sides before finally tightening.

.
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Door Reversal
7. Place the fridge door back on to the middle hinge, flip the lower hinge 180° (so 
the pin is pointing downwards) and put the pin of the hinge into the top of the 
door and fix it in to place. Ensure the fridge door is aligned horizontally and 
vertically so that the seals are closed on all sides before finally tightening the top 
hinge pin.

Remove the 4 door guide holders from side of the doors and fix them on to the 
opposite side.

Replacing the Light
The light is an energy efficient, long life LED. Therefore should not need replacing 
throughout the life of the product however if it does it has to be replaced by a 
qualified engineer.
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Energy Saving Advice
• Do not install the appliance close to sources of heat, such as a cooker, 

dishwasher or radiator.
• Locate the appliance in a cool well-ventilated room and make sure that the air 

vents are clear.
• Try to avoid keeping the doors open for a long time, as warm air will enter the 

cabinet and may cause a build-up of ice as well as affecting the energy 
consumption. Ensure there are no obstructions preventing the doors from 
closing properly.

• Ensure that the door seals are clean and there are no tears or splits.
• Keep the most perishable foods, (those with a short shelf-life, such as cooked 

meats), in the coldest part of the fridge. The Salad Crisper Box is the warmest 
part of your fridge and should be used for vegetables, salads and fruits etc. 

• Do not overload the appliance: the cooling air that circulates and keeps the 
appliance cold gets blocked, and pockets of warm air form.

• Do not put hot food into the fridge or freezer – let it cool down first.

Freezer Storage Advice
• Store fresh food in airtight boxes or wrap in bags or foil which are suitable for 

freezing.
• Do not allow frozen food to come in to direct contact with food to be frozen.
• Pre-frozen food must be placed in the freezer as quickly as possible after 

purchasing. 
• To prevent frost damage to fresh vegetables or fruits they must be processed 

appropriately before being placed into the freezer compartment.
• You must always follow the storage guidelines printed on all food packaging. 

However, below is some suggested maximum storage times at -18°C (4 star 
freezer rating) for a variety of foods:

• Fresh meat & poultry – up to 12 months
• Cooked meat – up to 2 months
• Fresh fish – up to 6 months
• Fruit & vegetables – up to 12 months
• Bread & cakes – up to 6 months
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Power Failure
If there is a power failure during the storage of frozen foods, keep the door closed. 
If the temperature within your freezer should rise, do not refreeze the food 
without checking it's condition.
• Ice Cream: Once thawed should be discarded.
• Fruit and Vegetables: If soft should be cooked and used up.
• Bread and Cakes: Can be refrozen without danger.
• Shellfish: Should be refrigerated and used up quickly.
• Cooked Dishes: i.e. casseroles should be refrigerated and used up.
• Large Pieces of Meat: Should be refrigerated and used up quickly
• Small Joints: Should be refrigerated and used up quickly 
• Chicken: Should be refrigerated and used up quickly
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Maintenance & Cleaning
Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.

Internal Cleaning 

• Do not pour water over the appliance.
• The cavity should be cleaned periodically using a solution of bicarbonate of 

soda and lukewarm water (5ml to 0.5 litre of water)
• Clean the accessories separately with soap and water. Do not put them in the 

dishwasher.
• Do not use abrasive products, detergents or soaps. 
• After washing, rinse with clean water and dry carefully. 
• When you have finished cleaning reconnect the plug with dry hands.

External Cleaning

• Wash the outer cabinet with warm soapy water. Do NOT use abrasive products.
• There are sharp edges on the underside of the product so care should be taken 

when cleaning.
• Once or twice a year dust the rear of the appliance and the compressor at the 

back of the appliance, with a brush or vacuum cleaner, as an accumulation of 
dust will affect the performance of the appliance and cause increased energy 
consumption.

When the appliance is not in use

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity 
supply, empty all of the food and clean the inside. Leave the door open to prevent 
the build-up of odours.
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Never use sharp metal tools as it may damage the appliance.
Never use an electrical heater, this may cause an electric shock.

Maintenance & Cleaning
Defrosting

Note: Care must be taken when performing the following procedure.

Defrost twice a year or when a frost layer of approximately 7 mm (1/4”) has 
formed. 
• 2 hours before the defrosting process, set the thermostat knob at the “7” 

position to make sure the food is at the lowest temperature before removing 
the frozen foods. All food should be wrapped in several layers of newspaper 
and stored in a cool place (e.g. fridge or larder).

• Place several layers of new paper or towels underneath and next to the freezer 
door/compartment

• Switch off the appliance at the socket outlet and pull out the mains plug.
• Remove all drawers, baskets, etc. and leave the door or lid open. Containers of 

warm water (not hot) may be placed carefully in the freezer to speed up the 
defrosting process.

• Never use hairdryers, electrical heaters or other such electrical appliances for 
defrosting. 

• When the ice has melted, clean and dry the interior. Wipe up any spillages that 
may have occurred.

• Switch the appliance on and replace any frozen food



Trouble shooting
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Problem Solution

The fridge/freezer doesn't work

Check that the appliance is switched on.

Check that there has not been a power cut.

Check that the plug is not faulty.

Check that the fuse has not blown.

Check that the voltage is correct for the appliance.
Are there any faults with the socket? For this purpose, try 
the plug of your appliance by connecting it to a socket 
which you are sure is working.

The temperature inside the 
appliance is not cold enough

Check that there is not too much food in the appliance.
Check that the thermostat is set to a suitable 
temperature.
Check that the appliance is not placed in direct sunlight, 
or too near to a heating source.
Check that the ambient temperature is within the 
operation limits of the appliance.
Are the doors of the appliance opened frequently? Once 
the door is opened, the humidity found in the air in the 
room enters the appliance, especially if the humidity 
levels in the room are very high. The more frequently the 
door is opened in humid conditions the more chance of 
the build up of moisture.

The temperature within the 
appliance is too cold.

Increase the working temperature by adjusting the 
thermostat to a lower setting.

The highest setting should only be used as a rapid cool 
setting and should only be set 2 hours before a large 
amount of food is placed in the fridge. If this is not done 
the temperature in the fridge compartment could fall 
below 0ºC as the compressor will run continuously.

The inner surfaces of the 
appliance are wet Caused by condensation - dry the inside of the appliance.

The outer surfaces of the 
appliance  are wet

Caused by condensation - dry the outer of the appliance 
carefully.



Trouble shooting
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Problem Solution

Smell/odour

Check all the food and drink that is in the fridge is in date 
and correctly packaged. If it isn’t then it should be 
removed immediately or repackaged.

Check for spillages on each shelf, rack and drawer. You 
may need to remove the drawers to check that no 
spillages have settled underneath them. As spillages that 
have not been cleaned and have been left can cause 
smells and unwanted odours.
Check the drainage pipe is not clogged or the drip tray at 
the back of the appliance is full.  The pipe can be cleared 
by pouring hot water through, but you must ensure the 
appliance is turned off, the plug is removed from the 
socket and a jug or bucket is in place to catch the flow of 
water.

The doors do not close properly

Ensure there are no obstructions preventing door closure.
Check the door compartments and shelves are correctly in 
place.
Check the door seal is not warped or torn.
Check the appliance is level.

Unusual noises

Check that the appliance is on a flat, level surface and is 
stable.
Check the spacing's around the appliance and ensure it is 
not touching other items.
Bubbling and gurgling sound: • This noise is emitted as 
the coolant fluid flows through the pipes within the 
system. This is normal.
Water flowing sound: • This is the normal sound of water 
flowing into the drain trough during the defrosting 
process.
If the appliance is operating noisily (compressor noise): 
This is normal. This noise indicates that the compressor is 
operating normally. As the compressor is being energized, 
it might run a bit more noisily for a short period of time.
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WARNING- THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

This appliance is designed to operate from a mains supply of AC220V - 240V; 50HZ.
Check that the voltage marked on the product corresponds with your supply voltage.

For UK use only – Plug fitting details (where applicable):
As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond
with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The GREEN/YELLOW wire is the EARTH and must be connected to the terminal which
is marked with the letter E or by the earth symbol or coloured GREEN or
GREEN/YELLOW.

The BLUE wire is the NEUTRAL and must be connected to
the terminal marked with the letter N or coloured BLACK.

The BROWN wire is the LIVE wire and must be connected
to the terminal marked with the letter L or coloured RED.

Always ensure that the plug cord grip is fastened correctly.

If a 13A (BS1363) fused plug is used it must be fitted with a 13amp fuse conforming
to BS1362 and be BSI or ASTA approved.

Connection to the Mains Supply
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Guarantee
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Technical Specification
Model number

Rated Voltage 220V – 240V ~ 50Hz

Capacity 242L

External Dimensions(HxWxD) 1769mm x 540mm x 540mm
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