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ZMRZOVALNA SKRINJA

HSA 24520



POZOR!          
 
Za zagotovitev normalnega delovanja vaše zamrzovalne skrinje, v kateri je okolju prijazno hladilno 
sredstvo R 600a (vnetljivo samo pod določenimi pogoji), upoštevajte naslednje: 
● Ne preprečujte prostega kroženja zraka okoli naprave. 
● Za pospešitev odtaljevanja ne uporabljajte mehaničnih pripomočkov razen tistih, ki jih priporoča 

proizvajalec. 
● Ne uničite hladilnega krogotoka. 
● V notranjosti ne uporabljajte električnih naprav razen tistih, ki jih je morda priporočil proizvajalec. 
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SLO        Navodila za uporabo 
 

Čestitamo vam za izbiro! 
 

Zamrzovalna skrinja je eden iz spektra izdelkov in predstavlja 
harmonično spojitev hladilne tehnike in estetskega izgleda. Je sodobno in 
privlačno oblikovana in narejena v skladu z evropskimi in nacionalnimi 
standardi, ki jamčijo za njeno delovanje in varnostne funkcije. Uporabljeno 
hladilno sredstvo, R600a, je okolju prijazno in ne škoduje ozonski plasti.  
Da boste vašo zamrzovalno skrinjo kar najuspešneje uporabljali, skrbno 
preberite ta navodila. 
 
Nasveti za recikliranje vaše stare naprave 
 
Če z novo napravo nadomeščate staro, upoštevajte nekaj stvari.  
Stare naprave niso odpadek brez vrednosti. Pravilno odstranjevanje pripomore 
k zaščiti okolja in omogoča ponovno uporabo surovin. 
Napravo onesposobite: 
- izključite jo iz napajanja; 
- odstranite (odrežite) napajalni kabel; 
- odstranite zapirala z vrat, da se med igro v napravo ne zaprejo otroci in se 
tako znajdejo v smrtni nevarnosti. 
V hladilnih napravah je izolacija, ki jo je treba pravilno reciklirati. 
 
Te naprave naj ne uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi 
zmožnostmi, če niso pod nadzorom ali jim ni oseba, odgovorna za njihovo varnost,  
ustrezno razložila navodil za uporabo naprave. 
Otroci naj bodo pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo. 
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SLO        Navodila za uporabo 
 
Recikliranje embalaže 
 
POZOR! 
Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z 
embalažo ali njenimi deli. Z valovito 
lepenko ali plastično folijo se lahko 
zadušijo. 
Naprava ima ustrezno embalažo, da pride 
do vas v dobrem stanju. Vsi materiali za 
embalažo so prijazni do okolja in jih je 
mogoče reciklirati. Tako, da poskrbite za 
ustrezno odstranitev in recikliranje, 
pomagate varovati okolje. 
 
POMEMBNO ! 
Preden začnete napravo uporabljati, 
skrbno preberite ta navodila. V njih so 
pomembne informacije za montažo, 
uporabo in vzdrževanje naprave. 
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za 
poškodbe, ki bi nastale, če teh navodil ne 
bi upoštevali. Navodila shranite na takem 
mestu, da so lahko dostopna, če jih 
potrebujete. Če napravo predate novemu 
uporabniku, priložite ta navodila. 
 
POZOR! 
Napravo uporabljajte samo za to, za kar 
je namenjena (uporaba v 
gospodinjstvu) in jo namestite na 
primerno mesto, kjer ni izpostavljena 
dežju, vlagi in drugim vremenskim 
vplivom. 
 
Navodila za transport 
Napravo je treba transportirati pokončno, 
če je le mogoče. Med transportom mora 
biti embalaža v odličnem stanju. 
Če je med transportom naprava ležala 
(samo v skladu z oznakami na embalaži), 
jo pred uporabo pustite 12 ur, da se ustali 
hladilna tekočina. 
Če teh navodil ne upoštevate, lahko pride 
do okvare kompresorja in razveljavitve 
garancije. 
 

Opozorila in splošni nasveti  
● Ne priključujte naprave, če opazite kako 

okvaro. 
● Popravila mora izvajati usposobljeno 

osebje. 
● V naslednjih primerih izključite napravo 

iz napajanja: 
- ko napravo odtaljujete; 
- ko napravo čistite. 
Napravo izključite iz omrežja tako, da 
primete in potegnete vtič, ne vlecite 
kabla! 
● Med napravo in zidom, ob katerem 

stoji, mora biti najmanj minimum 
praznega prostora. 

● Ne plezajte na napravo. 
● Ne dovolite otrokom, da bi se igrali ali 

skrivali v napravi. 
● Za odtaljevanje v zamrzovalniku nikoli 

ne uporabljajte električnih naprav. 
● Ne uporabljajte naprave v bližini grelnih 

teles, štedilnikov ali drugih virov toplote 
ali ognja. 

● Vrat ne puščajte odprtih dalj, kot je 
potrebno da živila daste v skrinjo ali 
vzamete iz nje. 

● Če naprava ne deluje, v njej ne 
puščajte živil. 

● V napravi ne shranjujte izdelkov, ki 
vsebujejo vnetljive ali eksplozivne pline. 

● V skrinji ne shranjujte gaziranih pijač 
(sokov, mineralne vode, penine itd.), 
ker lahko steklenice raznese. Ne 
zamrzujte pijač v plastičnih steklenicah. 

● Ne jejte sladoleda ali ledenih kock 
neposredno za tem, ko ste jih vzeli iz 
skrinje, ker lahko pride do ozeblin. 

● Ne dotikajte se mrzlih kovinskih delov 
ali zamrznjenih živil z mokrimi rokami, 
ker lahko hitro primrznejo na zelo mrzle 
površine. 

● Naprava je med transportom in 
skladiščenjem zaščitena z distančniki 
med vrati in ohišjem (na sprednji in 
zadnji strani). Preden napravo začnete 
uporabljati, odstranite te distančnike. 
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SLO        Navodila za uporabo 
 
● Ledene obloge na okvirju in košarah 

je treba redno odstranjevati s 
priloženim plastičnim strgalom.  
Če se nabere led, se vrata ne 
morejo dobro zapreti. 

● Če naprave nekaj dni ne 
uporabljate, je ni priporočljivo 
izklapljati. Če pa je daljše obdobje 
ne boste uporabljali, postopajte 
tako: 

- izključite napravo iz omrežja; 
- izpraznite zamrzovalnik; 
- odtalite in očistite jo; 
- pustite vrata odprta, da ne pride do 
neprijetnega vonja. 
● Napajalni kabel lahko zamenja 

samo pooblaščeno osebje. 
● Če ima naprava ključavnico, naj bo 

zaklenjena, ključ pa shranite na 
varnem mestu zunaj dosega otrok. 
Če odstranjujete napravo s 
ključavnico, jo onesposobite. To je 
zelo pomembno, da se v napravo ne 
zapre kak otrok, ker lahko v njej 
umre. 

 
Namestitev 
 
Naprava je namenjena za delovanje pri 
temperaturi prostora med +100C in 
+430C (razred SN/T). Če je 
temperatura prostora nad +430C, lahko 
temperatura v notranjosti naprave 
naraste. Namestite napravo stran od 
vseh virov toplote in ognja. Če jo 
postavite v toplo sobo, na neposredno 
sončno svetlobo ali v bližino vira 
toplote (grelci, štedilniki, peči), se 
poveča poraba energije in skrajša 
življenjska doba izdelka. 
• Prosimo, da upoštevate naslednje 
najmanjše oddaljenosti: 

• 100 cm od štedilnikov na 
premog ali kurilno olje;  

• 150 cm od električnih ali 
plinskih štedilnikov. 

• Okrog naprave mora prosto krožiti 
zrak. Upoštevajte oddaljenosti, 
prikazane na Sliki 2. 
Na kondenzator (na zadnji strani) 
namestite priložene distančnike (Slika 
3). 
• Postavite napravo na povsem ravna 
tla v suhem in dobro zračenem 
prostoru. 
Sestavite priložene dodatke. 
 
Priključitev elektrike 
 
Vaša naprava naj deluje pri enofazni 
napetosti 230V/50 Hz. Preden jo 
priključite na napajanje, se prepričajte, 
da parametri vaše hišne napeljave 
(napetost, vrsta toka, frekvenca) 
ustrezajo parametrom, navedenim na 
napravi. 
• Informacije o napetosti in porabi moči 
so na informacijski nalepki na zadnji 
strani skrinje. 
• Električna napeljava mora biti 
izvedena v skladu s predpisi. 
• Naprava mora biti ozemljena. 
Proizvajalec ne odgovarja za telesne 
poškodbe pri ljudeh ali živalih ter za 
poškodbe naprave in blaga, do 
katerih bi prišlo, če navedenih 
pogojev ne bi upoštevali. 
• Naprava ima napajalni kabel in vtič 
(evropskega tipa, oznaka 10/16A) z 
dvojnim ozemljitvenim kontaktom za 
varnost. Če vaša vtičnica ni iste vrste 
kot vtič, Vam jo naj zamenja 
usposobljen električar. 
• Ne uporabljajte podaljškov ali 
razdelilcev. 
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SLO        Navodila za uporabo 
 
Izklop 
 
Izklop naprave mora biti mogoč z 
izključitvijo vtiča iz omrežne vtičnice ali 
s pomočjo dvopolnega omrežnega 
stikala, nameščenega pred vtičnico. 
 
Uporaba 
 
Preden začnete napravo uporabljati, 
očistite njeno notranjost (gl. poglavje 
»Čiščenje«). Nato napravo priključite 
na napajanje in nastavite termostatski 
gumb v srednjo lego. Na signalnem 
delu morata svetiti zeleni in rdeči LED. 
Naprava naj deluje pribl. 2 uri, ne da bi 
dali živila vanjo.  
Sveža živila lahko zamrzujete po 
najmanj 20 urah delovanja. 
 
Opis naprave 
 
(Slika 1) 
 
1. Ročaj vrat 
2. Vrata 
3. Ohišje lučke 
4. Košare 
5. Pladenj 
6. Ohišje ključavnice 
7. Termostatska škatla 
8. Distančnik za transport 
 

Upravljanje zamrzovalnika 
 
Nastavitev temperature 
 
Temperaturo zamrzovalnika nastavite 
s pomočjo gumba na termostatu (Slika 
4), najnižja temperatura je pri legi 
„MAX”. 
Dosežena temperatura je odvisna od 
pogojev, v katerih uporabljate napravo, 
kot so: prostor, kjer stoji, temperatura v 
prostoru, pogostost odpiranja vrat, 
količina živil v zamrzovalniku. Lego 
termostatskega gumba je treba 
nastaviti glede na vse te dejavnike. 
Običajno se pri temperaturi prostora 
pribl. 430C termostat nastavi v srednjo 
lego. 
 
Signalni sistem je na sprednji strani 
zamrzovalnika (Slika 5). 
Vključuje: 
1. Gumb za nastavitev termostata – 
nastavi se temperatura v notranjosti. 
2. Zeleni LED indikator –  kaže, da je 
naprava priključena na napajanje. 
3. Rdeči LED indikator –  okvara  – 
sveti, če je temperatura v 
zamrzovalniku previsoka. LED sveti 
15-45 minut po tem, ko zamrzovalnik 
vklopite, nato mora ugasniti. Če se 
LED prižge med delovanjem, pomeni, 
da je prišlo do okvare. 
4. Oranžna tipka– hitro zamrzovanje – 
ko jo pritisnete, zasveti oranžni LED 
indikator ter kaže, da je naprava v 
načinu hitrega zamrzovanja. Ta način 
zapustite tako, da ponovno pritisnete 
tipko in oranžni LED ugasne. 
Ti trije indikatorji kažejo način 
delovanja zamrzovalnika. 
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SLO        Navodila za uporabo 
 
Nasveti za shranjevanje živil 
 
Zamrzovalnik je namenjen dolgotrajnemu 
shranjevanju zamrznjenih živil in 
zamrzovanju svežih živil. 
Eno najpomembnejših vlog pri uspešnem 
zamrzovanju živil igra embalaža.  
Glavni pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
embalaža, so naslednji: mora biti 
nepredušno zaprta, dovolj trpežna za 
embalirano živilo, odporna na nizke 
temperature, ne sme prepuščati tekočin, 
maščobe, vodnih hlapov in vonjav, mora 
biti pralna. 
Tem pogojem ustrezajo naslednje vrste 
embalaže: plastična ali alu folija, plastične 
in aluminijaste posode, povoščeni 
kartonski kozarci ali plastični kozarci. 
 
POMEMBNO! 
- Za zamrzovanje uporabite priložene 
košare. 
- V zamrzovalnik ne dajajte prevelike 
količine živil hkrati. Kakovost živil ostane 
najboljša, če jih globoko zamrznete kolikor 
hitro je mogoče. Zato ni priporočljivo 
prekoračiti zmogljivosti zamrzovanja pri 
napravi, podatke o tem pa najdete v 
»Tehničnih podatkih« (str. 12). Za 
skrajšanje časa zamrzovanja pritisnite 
tipko za »hitro zamrzovanje«. 
- Sveža živila ne smejo biti v stiku z že 
zamrznjenimi. 
- Kupljena zamrznjena živila lahko daste v 
zamrzovalnik, ne da bi vam bilo treba 
nastaviti termostat. 
- Če na embalaži ni naveden datum 
zamrzovanja, kot splošno vodilo 
upoštevajte rok največ 3 mesecev. 
- Odmrznjenih ali samo delno odmrznjenih 
živil ne zamrzujte ponovno, treba jih je 
uporabiti ali skuhati in kuhane zamrzniti. 
- Gaziranih pijač ne shranjujte v 
zamrzovalniku. 

- Če pride do izpada električnega toka, ne 
odpirajte vrat naprave. Izpad toka, ki traja 
manj kot 67 ur, ne vpliva na zamrznjena 
živila. 
 
NE POZABITE ! 
Ko preteče 24 ur, odkar ste dali živila v 
zamrzovalnik, prekličite način »hitrega 
zamrzovanja« tako, da pritisnete tipko 4 
in oranžni LED ugasne. 
 
Odtaljevanje naprave 
 
● Svetujemo, da zamrzovalnik odtalite 

vsaj dvakrat letno ali takrat, ko je plast 
ledu predebela. 

● Nabiranje ledu je normalno. 
● Količina in hitrost nastajanja ledu je 

odvisna od pogojev v prostoru in od 
pogostosti odpiranja vrat. 

● Svetujemo, da napravo odtalite, ko je v 
njej najmanj živil. 

● Pred odtaljevanjem nastavite 
termostatski gumb v višjo lego, da se 
živila bolj ohladijo. 

- Izključite napravo iz napajanja. 
- Vzemite iz nje zamrznjena živila, jih 
zavijte v več plasti papirja in jih dajte v 
hladilnik ali v hladen prostor. 
Ločevalno ploščo namestite pod 
zamrzovalnik v smeri cevi za odtekanje. 
Izvlecite zaporo. Ko se bo led topil, bo 
voda odtekala v pladenj (ločevalno 
ploščo). Ko se stopi ves led in voda 
odteče, obrišite notranjost s krpo ali gobo 
in nato dobro osušite. Ponovno namestite 
zaporo (Slika 6). 
Za hitro odtaljevanje pustite vrata odprta. 
 
Ledu ne odstranjujte z ostrimi 
kovinskimi predmeti. 
Za odtaljevanje ne uporabljajte 
sušilnikov za lase ali drugih električnih 
naprav. 
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SLO        Navodila za uporabo 
 
Čiščenje notranjosti 
 
Preden začnete čistiti, izključite 
napravo iz napajanja. 
• Priporočljivo je, da napravo očistite, 
ko jo odtalite. 
• Pomijte notranjost z mlačno vodi in 
blagim pomivalnim sredstvom. Ne 
uporabljajte mila, pralnih praškov, 
bencina ali acetona, ki zapustijo močan 
vonj. 
• Obrišite z mokro gobo in osušite s 
suho krpo. 
Med čiščenjem ne uporabljajte preveč 
mokrih krp/gob, da voda ne pride v 
toplotno izolacijo naprave, zaradi česar 
bi se razvil neprijeten vonj. 
S čisto krpo očistite tudi tesnilo vrat. 
 
Čiščenje zunanjščine 
 
• Zunanjščino zamrzovalnika očistite z 
vodo in pomivalnim sredstvom ter do 
suhega obrišite z mehko krpo. 
• Zunanji del hladilnega krogotoka 
(kompresor, kondenzator, povezovalne 
cevi) očistite z mehko metlico ali s 
sesalnikom za prah. Pazite, da pri tem 
ne poškodujete ali zvijete cevi ali 
iztaknete kablov. 
Ne uporabljajte polirnih ali 
abrazivnih materialov! 
• Ko končate čiščenje, ponovno 
namestite dodatke in priključite 
napravo na napajanje. 
 

Zamenjava žarnice za 
osvetlitev notranjosti 
 
Če žarnica pregori, izključite napravo iz 
napajanja. Odstranite pokrov lučke. 
Pazite, da žarnico pravilno privijete. 
Ponovno priključite napravo. Če luč še 
vedno ne deluje, zamenjajte žarnico z 
drugo modela E14-15W. Ponovno 
namestite pokrov lučke. 
 
Vodič za odpravljanje težav 
 
Naprava ne deluje. 
● Prišlo je do izpada električnega 

toka. 
● Vtič napajalnega kabla ni dobro 

vstavljen v vtičnico. 
● Pregorela je varovalka. 
Termostat je v legi „OFF” (izklop). 
Temperature niso dovolj nizke (sveti 
rdeči LED). 
● Vrata se zaradi živil ne morejo 

zapreti. 
● Naprava ni pravilno nameščena. 
● Naprava stoji preblizu vira toplote. 
● Termostatski gumb ni v pravilni legi. 
Pretirano nastajanje ledu 
● Vrata niso bila dobro zaprta. 
Notranja osvetlitev ne deluje. 
● Žarnica je pregorela. Izključite 

napravo iz napajanja in zamenjajte 
žarnico. 

● V naslednjih primerih ne gre za 
okvare: 

● Morebitni šumi in pokljanje 
prihajajo iz izdelka: gre za 
pretakanje hladilne tekočine po 
sistemu. 
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SLO        Navodila za uporabo 
 
Šumi med delovanjem 
Kompresor se občasno vklopi, da 
naprava ohranja nastavljeno 
temperaturo.  
 
Zvoki, ki jih pri tem slišite, so normalni. 
Takoj, ko naprava doseže delovno 
temperaturo, se zmanjšajo. 
 
Brenčeč zvok povzroča kompresor. Ko 
se kompresor vklopi, je lahko zvok 
nekoliko močnejši. 
 

Brbotajoče zvoke povzroča hladilna 
tekočina, ki kroži po ceveh naprave, ti 
zvoki so normalni pri delovanju. 
 
Pozor ! 
Naprave ali njenih električnih 
komponent nikoli ne poskušajte sami 
popraviti. Tako popravilo je nevarno, 
razen tega pride zaradi njega do 
razveljavitve garancije. 

 
Tehnični podatki 
 
ZNAMKA  
MODEL  HSA24520 
VRSTA NAPRAVE  ZAMRZOVALNA SKRINJA  
Skupna bruto prostornina (l)  232 
Skupna uporabni prostornina (l)  230 
Kapaciteta zamrzovanja (kg/24 h)  12 
Energetski razred (1)  A+ 
Poraba moči (kWh) (2)  237 
Avtonomija (ohranjanje živil pri 
izklopljeni napravi) (ure)  

67 

Hrup (dB (A) re 1 pW)  41 
Ekološko hladilno sredstvo R 600a 

(1) Energetski razredi : A . . . G (A = ekonomičen . . . G = manj ekonomičen) 
(2) Dejanska poraba moči je odvisna od pogojev in prostora, v katerih napravo 

uporabljate. 
 

Simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da izdelka ne smete odstranjevati med 
gospodinjskimi odpadki, Oddajte ga na zbirno mesto za električno in elektronsko 
opremo. S te, ko izdelek pravilno odstranite, pomagati preprečevati morebitne 
negativne posledice za okolje in zdravje, ki jih lahko povzroča neprimerno odlaganje 
odpadkov. Več informacij o recikliranju tega izdelka dobite pri lokalnih uradih, 
komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. 




