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ZMRZOVALNA SKRINJA

HSA 13520



 

OPOZORILO!  
 
Zaradi zagotavljanja normalnega delovanja vaše hladilne naprave, ki uporablja okolju 
popolnoma prijazno hladilno sredstvo R600a (vnetljivo le v določenih pogojih), morate 
upoštevati naslednje: 
• Ne preprečite prostega pretoka zraka okoli naprave. 
• Za pospeševanje odmrzovanja ne uporabljajte mehanskih sredstev, razen tistih, ki jih 

je priporočil proizvajalec. 
• Ne uničite hladilniškega tokokroga. 
• V predelu za hrano s funkcijo piskanja, ne uporabljajte električnih naprav, razen tistih, 

ki jih je priporočil proizvajalec.  
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Čestitamo Vam za izbiro izdelka BEKO! 
 
Zamrzovalna skrinja, ki ste jo kupili, spada med 
linijo izdelkov znamke BEKO, kjer sta združena 
tehnika zamrzovanja in estetski videz. Skrinja se 
ponaša z novo in privlačno obliko in je bila 
narejena v skladu z evropskimi in mednarodnimi 
standardi, ki zagotavljajo ustrezno delovanje in 
varnost. Poleg tega je uporabljeno hladilno 
sredstvo, R600a, okolju prijazno in ne vpliva na 
ozonski plašč.  
 
 

NNaassvveett  gglleeddee  rreecciikklliirraannjjaa  ssttaarree  
nnaapprraavvee  

 
Če na novo kupljena naprava nadomešča staro, 
Vas prosimo, da razmislite o nekaterih vidikih. 
Stare naprave niso neuporabni ostanki brez 
vrednosti. Pravilno ravnanje z njimi, ob tem, da 
varujemo tudi okolje, omogoča ponovno uporabo 
pomembnih surovih materialov. 
Zaradi varnosti napravo popolnoma onesposobite 
na naslednji način: 

- Napravo izključite iz el. omrežja. 
- Odstranite napajalni kabel (odrežite ga). 
- Odstranite ključavnice oz. kakršne koli 

zatiče in na ta način preprečite možnost, da 
bi se otroci med igranjem zaprli v notranjost 
naprave.  

Hladilne naprave vsebujejo izolacijske materiale in 
hladilna sredstva, ki jih je potrebno pravilno 
reciklirati.  
 
 
 

Naprava ni namenjena uporabi oseb z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi 
sposobnostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen pod nadzorom 
odgovorne osebe oz. če jih oseba, ki je zanje odgovorna, pouči o uporabi naprave. 
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RReecciikklliirraannjjee  eemmbbaallaažžee  
 
 
POZOR! 
Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z 
embalažo ali njenimi deli. Obstaja 
nevarnost zadušitve s kartonom in 
plastično folijo. 
Da bi napravo prinesli domov, ne da bi 
se poškodovala, je naprava v primerni 
embalaži. Vsi materiali, ki so uporabljani 
v embalaži, so okolju prijazni in primerni 
za recikliranje. Prosimo, pomagajte pri 
recikliranju in ohranjanju okolja! 
 
POMEMBNO! 
Preden začnete napravo uporabljati, 
natančno preberite celotno knjižico z 
navodili za uporabo. Navodila za uporabo 
vsebujejo pomembne informacije o 
namestitvi, uporabi in vzdrževanju 
naprave. 
V primeru neupoštevanja navodil za 
uporabo je proizvajalec oproščen 
kakršne koli odgovornosti. Navodila za 
uporabo shranite na dostopnem mestu, 
da jih lahko po potrebi ponovno 
preberete. Navodila za uporabo bo 
potreboval tudi potencialni naslednji 
uporabnik. 
 
POZOR! 
Napravo lahko uporabljate le za kar je 
namenjena (uporaba v gospodinjstvu) v 
primernem okolju, kjer ni dežja, vlage ali 
drugih vremenskih neprijetnosti.  
 
 

NNaavvooddiillaa  zzaa  
ttrraannssppoorrttiirraannjjee  

 
Hladilno napravo je potrebno prenašati v 
pokončnem položaju, kolikor je to 
mogoče. Embalaže se med transportom 
ne sme poškodovati. 
Če je bila naprava transportirana v 
vodoravnem položaju (glede na oznake 
na embalaži), je priporočljivo, da jo 
priključite šele, ko jo za 12 ur postavite v 

pokončen položaj, da se hladilni 
tokokrog ponovno vzpostavi. 
V primeru neupoštevanja navodil za 
uporabo se lahko okvari motorni 
kompresor in garancija ne velja več.  
 
 

OOppoozzoorriillaa  iinn  ssppllooššnnii  
nnaassvveettii  

 
• Če opazite okvaro, naprave ne 

priključujte na el. omrežje. 
• Popravila lahko izvaja le usposobljeno 

osebje. 
• Prosimo, da v naslednjih primerih 

napravo izključite iz el. omrežja: 
- Med popolnim odmrzovanjem 

naprave 
- Med čiščenjem 

Ko želite napravo izključiti iz el. 
omrežja, povlecite za vtikač, ne za 
kabel! 
• Poskrbite, da bo med napravo in 

steno potreben prostor. 
• Ne plezajte na napravo. 
• Otrokom ne dovolite, da bi se igrali v 

napravi oz. se skrili v napravo. 
• Za odmrzovanje v notranjosti naprave 

nikoli ne uporabljajte električnih 
naprav. 

• Naprave ne uporabljajte v bližini 
grelnih naprav, štedilnikov ali drugih 
virov toplote in ognja. 

• Vrata naprave imejte odprta le toliko 
časa, kolikor je to potrebno, da 
vzamete oz. vstavite živila. 

• Če naprava ne deluje, v njen ne 
puščajte živil. 

• V notranjosti naprave ne shranjujte 
izdelkov, ki vsebujejo vnetljive ali 
eksplozivne pline. 

• V notranjosti naprave ne shranjujte 
gaziranih pijač (mineralna voda, pene 
vino, itd.). Steklenico lahko raznese! 
Ne zamrzujte pijač v plastenkah.  

• Ledenih kock ali sladoleda ne zaužijte 
takoj po tem, ko ste ga vzeli iz 
naprave, ker se lahko pojavijo 
ozebline.  
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• Mrzlih kovinskih delov ali zamrznjenih 
živil nikoli ne prijemajte z vlažnimi 
rokami, saj lahko vaše dlani na mrzlih 
površinah hitro zmrznejo.  

• Zaradi pravilne nege naprave med 
skladiščenjem in transportiranjem, so 
med vrati in notranjostjo naprave 
nameščeni distančniki (spredaj in 
zadaj). Te distančnike pred uporabo 
odstranite. 

• Odvečen  led na okvirju in košarah 
morate redno odstranjevati s 
priloženo plastično lopatico. Ledu ne 
odstranjujte s kakršnimi koli 
kovinskimi predmeti. 

Zaradi odvečnega ledu vrat ni mogoče 
ustrezno zapreti. 
• Če naprave ne nameravate uporabljati 

nekaj dni, ni priporočljivo, da jo 
izključite. Če naprave ne nameravate 
uporabljati dalj časa, naredite 
naslednje: 
- napravo izključite iz el. omrežja 
- izpraznite notranjost 
- napravo odmrznite in očistite 
- vrata pustite odprta, da preprečite 

nastajanje neprijetnih vonjav. 
• Napajalni kabel lahko zamenja le 

pooblaščena oseba. 
• Če ima vaša naprava ključavnico, jo 

uporabite in ključ shranite na varnem 
mestu, stran od dosega otrok. Če 
napravo s ključavnico odlagate med 
odpadke, ključavnico pred tem 
onesposobite. To je zelo pomembno, 
da se ne bi otroci po nesreči zaprli v 
notranjost naprave in izgubili življenje.  

 
 

NNaammeessttiitteevv  
 
Naprava je bila izoblikovana za delovanje 
na območju, kjer je temperatura med 
+10 in +43 ºC. Pri višjih temperaturah, 
se lahko zviša temperatura v notranjosti 
naprave.  
Naprave ne nameščajte v bližino virov 
toplote in ognja. Ne nameščajte je  v 
topel prostor, na direktno sončno 
svetlobo ali v bližino toplotnih virov 

(štedilnik, pečica, radiator, itd.), saj se bo 
povišala poraba energije in skrajšala 
življenjska doba naprave.  
• Pri namestitvi poleg vira toplote 

upoštevajte naslednje minimalne 
razdalje:  

• 100 cm od štedilnikov na drva ali olje 
• 150 cm od štedilnikov na elektriko ali 

plin 
• Zagotovite prost pretok zraka okrog 

naprave (gl. Skica 2) 
Priložene distančnike namestite na 
kondenzator (gl. Skica 3). 
• Napravo postavite na popolnoma 

ravno površino, v suh in dobro 
prezračevan prostor. 

Namestite priložene dodatke. 
 
 

PPrriikklljjuuččiitteevv  nnaapprraavvee  
 
Vaša naprava je bila izdelana za 
delovanje pri enofaznem toku 230V/50 
HZ. Preden napravo priključite na el. 
omrežje, preverite, če lastnosti vtičnice v 
vaši hiši (napetost, vrsta toka, frekvenca) 
ustrezajo zahtevam za pravilno delovanje 
naprave. 
• Podatke o ustrezni napetosti in 

napajalni moči najdete na nalepki na 
hrbtni strani naprave. 

• Električna napeljava mora biti v 
skladu z zakonskimi določili. 

• Ozemljitev naprave je obvezna. 
Proizvajalec ne odgovarja za kakršno 
koli telesno poškodbo na ljudeh ali 
živalih ali poškodbo naprave zaradi 
neupoštevanja navedenih navodil. 

• Naprave ima napajalni kabel in vtikač 
(evropski tip 10/16A) z dvojnim 
ozemljitvenim kontaktom zaradi 
varnosti. Če vtičnica ni primerna za 
vtikač, naj vam jo električar zamenja. 

• Ne uporabljajte podaljškov in 
razdelilnikov. 
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IIzzkklljjuuččiitteevv  nnaapprraavvee  
 
Izključitev naprave mora biti omogočena 
tako, da lahko vtikač izvlečete iz vtičnice 
ali da pred vtičnico namestite primerno 
stikalo. 
 
 

DDeelloovvaannjjee  nnaapprraavvee  
 
Preden napravo pričnete uporabljati, jo 
očistite (gl. poglavje "Čiščenje naprave").  
Po čiščenju napravo priključit ena el. tok 
in termostatski gumb naravnajte na 
povprečno stopnjo. Zasvetiti morata 
rdeča in zelena LED lučka v signalnem 
predelu. Naprav naj deluje 2 uri preden v 
napravo vstavite živila. Zamrznitev živil je 
možna po približno 20 urah delovanja 
naprave. 
 
 

OOppiiss  nnaapprraavvee  
 
(Skica 1) 
 

1. Vratna kljuka 
2. Vrata 
3. Prostor za žarnico 
4. Ročaj košare 
5. Košara 
6. Predelni del   
7. Ključavnica 
8. Termostat 
9. Distančnik za transportiranje 
 
 

DDeelloovvaannjjee  zzaammrrzzoovvaallnnee  
sskkrriinnjjee  

 
 
Prilagoditev temperature 
 
Temperaturo zamrzovalne skrinje 
nastavite z vrtenjem termostatskega 
gumba (Skica 4); točka "MAX" predstavlja 
najnižjo temperaturo.  

Dosežene temperature so lahko različne 
glede na pogoje uporabe naprave, kot je 
npr.: mesto namestitve naprave, 
temperatura okolja, pogostost odpiranja 
vrat naprave, stopnja napolnjenosti 
naprave. Točka nastavitve na 
termostatskem gumbu se bo glede na 
navede pogoje premaknila na drugo 
točko. Običajno bo pri temperaturi 
okolice 43ºC termostatski gumb na točki 
povprečja.  
 
Sistem signaliziranja je nameščen na 
sprednjo stran zamrzovalne skrinje 
(Skica 5) in vključuje: 
1. Gumb za uravnavanje – uravnavanje 

temperature v notranjosti naprave 
2. Zelena LED lučka – prikazuje, da v 

napravo prihaja el. tok. 
3. Rdeča LED lučka – okvara – sveti, če 

je temperatura v zamrzovalni skrinji 
previsoka. Lučka LED bo svetila 
približno 15-45 minut po vključitvi 
naprave, nato mora prenehati svetiti. 
Če lučka LED zasveti med običajnim 
delovanjem, to pomeni, da je prišlo 
do okvare. 

4. Oranžen gumb – hitro zamrzovanje – 
če gumb pritisnete, zasveti oranžna 
LED lučka, ki označuje, da je naprava 
v stanju hitrega zamrzovanja. 
Naprava preide zopet v običajno 
stanje, če ponovno pritisnete na 
gumb. Oranžna LED lučka preneha 
svetiti. 
Tri LED lučke podajajo informacije o 
načinu delovanja zamrzovalne 
skrinje. 
 
 

NNaassvveett  gglleeddee  sshhrraannjjeevvaannjjaa  
žžiivviill  

 
Zamrzovalna skrinja je namenjena 
hranjenju zamrznjenih živil dalj časa kot 
tudi zamrzovanju svežih živil. 
Eden glavnih razlogov za uspešno 
zamrzovanje je primerna embalaža.  
Glavni pogoji, ki jih mora embalaža 
izpolnjevati so naslednji: neprodušnost, 
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ne spreminjanje stanja, odpornost na 
nizke temperature, zmožnost 
zadrževanja tekočin, maščobe, vodnih 
hlapov, vonjav, pralnost. 
Te pogoje izpolnjujejo naslednje vrste 
embalaže: plastična ali aluminijasta 
folija, plastične ali aluminijaste posode, 
povoskani kartonasti kozarci ali plastični 
kozarci.  
 
POMEMBNO! 
- Za zamrzovanje svežih živil 

uporabljajte priložene košare. 
- V zamrzovalno skrinjo ne vstavljajte 

prevelike količine živil naenkrat. 
Kakovost živil se najbolje ohrani, če 
živila čim prej globoko zamrznete. 
Zaradi tega, je priporočljivo, da ne 
presežete zmožnosti zamrzovanja 
naprave, ki je navedena v poglavju 
"Podatki o napravi" (str. 11 ). Čas 
zamrzovanja skrajšate s pritiskom 
gumba za hitro zamrzovanje. 

- Sveža živila ne smejo priti v stik z že 
zamrznjenimi živili. 

- Kupljena zamrznjena živila lahko 
vstavite v napravo, ne da bi bilo 
potrebno namestiti termostat. 

- Če na embalaži ni omenjen rok 
trajanja, kot splošno pravilno vzemite 
dobo treh mesecev. 

- Delno odmrznjenih živil se ne sme 
ponovno zamrzovati. Potrebno jih je 
zaužiti ali toplotno obdelati in potem 
ponovno zamrzniti. 

- V zamrzovalni skrinji ne shranjujte 
gaziranih pijač. 

- V primeru izpada el. toka ne odpirajte 
vrat naprave. Zamrznjena živila bodo 
do 67 ur ostala nespremenjena. 

 
NE POZABITE! 
Ko preteče 24 ur od takrat, ko ste 
pritisnili gumb za hitro zamrzovanje, ne 
pozabite preklicati načina za hitro 
zamrzovanje tako, da ponovno 
pritisnete na gumb 4 in oranžna lučka 
LED preneha svetiti. 
 

UUppoorraabbaa  kkooššaarree  
 
Košaro lahko vstavite v notranjost 
naprave na dnu naprave in jo po ležaju 
povlečete navzgor. To naredite v 
naslednjih korakih: 
1. Ročaj obrnite za 20º, nato ročaj 

potegnite v smeri, ki jo nakazuje 
puščica (Skica 6.1). Ročaj je sedaj 
nameščen na položaj, ki je prikazan 
na skici (Skica 6.2). 

2. Ročaj obračajte v smeri, ki jo 
prikazuje puščica (Skica 6.2), dokler 
ročaj ni na položaju, ki ga prikazuje 
skica (Skica 6.3). 

3. Ročaj pritrdite na žico tako, da ga 
premaknete v smeri, ki jo prikazuje 
puščica (Skica 6.3).  

4. Priložena košara ima sedaj ročaj na 
primernem položaju, da košaro 
vstavite v zamrzovalno skrinjo (Skica 
6.4). 

 
 
 

OOddmmrrzzoovvaannjjee  nnaapprraavvee  
 
• Priporočamo, da napravo odmrznete 

vsaj dvakrat na leto oz. kadar se v 
notranjosti naprave nabere preveč 
ledu. 

• Zbiranje ledu je normalen pojav. 
• Količina in hitrost nabiranja ledu je 

odvisna od pogojev okolice in 
pogostosti odpiranja vrat naprave.  

• Priporočamo, da napravo odmrzujete, 
ko je v njej zelo malo živil oz. je 
naprava prazna.  

• Pred odmrzovanjem termostatski 
gumb naravnajte na višji položaj, da 
se bodo živila shranila pri nižji 
temperaturi.  

- Napravo izključite iz el. omrežja. 
- Zamrznjena živila vzemite ven iz 

naprave, zavijte jih v več plasti 
papirja in jih shranite v hladilnik ali 
na hladno mesto. 

Vzemite ploščo z zbiralnikom in jo 
postavite pod zamrzovalno skrinjo v 
smeri cevi za odtekanje. Zaviralni čep 
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vzemite ven. Voda se bo zbrala na 
posebnem pladnju (plošča z 
zbiralnikom). Ko se led stopi, notranjost 
naprave obrišite s krpo ali gobo in dobro 
osušite. Zaviralni čep postavite nazaj na 
svoje mesto (Skica 7). 
Za hitro odtaljevanje pustite vrata 
odprta. 
 
Ledu ne odstranjujte  z ostrimi 
kovinskimi predmeti. 
Naprave ne odmrzujte s sušilnikom za 
lase ali kakšno drugo grelno napravo. 
 
 

ČČiiššččeennjjee  nnoottrraannjjoossttii  
nnaapprraavvee  

 
Pred čiščenjem vedno izvlecite napajalni 
kabel iz el. omrežja. 
• Priporočamo, da napravo očistite, ko 

jo odmrznete. 
• Notranjost očistite s toplo vodo z 

nekaj blagega detergenta. Ne 
uporabljajte mila, močnega 
detergenta, bencina ali acetona, ki 
lahko pustijo močan vonj. 

• Obrišite z vlažno gobo in osušite z 
mehko krpo. 

Med čiščenjem ne uporabljajte velike 
količine vode, da ne bi zašla v termo 
izolacijo naprave, kar bi lahko povzročilo 
neprijetne vonjave. 
Ne pozabite očistiti vratnih tesnil. 
 
 

ČČiiššččeennjjee  zzuunnaannjjoossttii  
nnaapprraavvee  

 
• Zunanjost zamrzovalne skrinje očistite 

z gobo namočeno v toplo vodo z 
malce blagega detergenta in jo 
obrišite do suhega z mehko krpo. 

• Zunanje dele zamrzovalnega 
tokokroga (motorni kompresor, 
kondenzator, priključne cevi) očistite z 
mehko ščetko ali sesalnikom. Pri tem 

pazite, da ne poškodujte cevi ali 
izključite kable.  

Ne uporabljajte abrazivnih materialov!  
• Po končanem čiščenju dodatke 

namestite nazaj na svoje mesto in 
napravo priključite na el. omrežje. 

 
 

MMeennjjaavvaa  žžaarrnniiccee  
 
Če žarnica pregori, napravo izključite iz 
el. omrežja. Vzemite ven ohišje žarnice. 
Preverite ali je žarnica ustrezno 
privijačena. Napravo ponovno priključite 
na el. omrežje. Če žarnica še vedno ne 
sveti, jo zamenjajte z enako, in sicer 
model E14-15W. Ohišje namestite nazaj 
na svoje mesto. 
 
 

OOddpprraavvlljjaannjjee  nnaappaakk  
 
Naprava ne deluje. 
• Izpad el. toka. 
• Vtikač ni dobro vstavljen v vtičnico. 
• Varovalka je pregorena. 
• Termostatski gumb je naravnan na 

položaj "OFF". 
Temperature niso dovolj nizke (lučka LED 
sveti). 
• Živila preprečujejo, da bi se vrata 

zaprla. 
• Naprava ni pravilno nameščena. 
• Naprava je nameščena preblizu 

toplotnega vira. 
• Termostatski gumb ni naravnan na 

ustrezen položaj. 
Kopičenje izrednih količin ledu. 
• Vrata niso pravilno zaprta. 
Notranja osvetlitev ne deluje. 
• Žarnica je pregorena. Napravo 

izključite iz el. omrežja, žarnico 
vzemite ven in jo zamenjajte.  

V naslednjih vrsticah ne gre za napake 
• Razni šumi in nenavadni zvoki, ki 

prihajajo iz naprave: kroženje 
zamrzovalnega sredstva po sistemu. 
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Zvoki med delovanjem 
 
Zaradi vzdrževanja temperature na 
določeni vrednosti, se kompresor v 
rednih intervalih vključuje. 
 
Zvoki, ki se ob tem pojavljajo, so nekaj 
običajnega. 
Ko naprava doseže določeno 
temperaturo, zvokov ni več. 
 

Kompresor oddaja brenčeč zvok, ki lahko 
ob zagonu kompresorja postane še 
močnejši. Zvoki žuborenja in grgotanja, ki 
prihajajo iz cevi naprave zaradi kroženja 
hladilnega sredstva, so nekaj običajnega. 
 
OPOZORILO! 
Nikoli sami ne poskušajte popraviti 
naprave ali njenih el. delov. Kakršno koli 
poseganje v napravo nepooblaščene 
osebe je za uporabnika nevarno in lahko 
privede do neveljavne garancije. 
 

  
 

TTeehhnniiččnnii  ppooddaattkkii  
 
 
ZNAMKA  
MODEL HSA13520 
VRSTA NAPRAVE ZAMRZOVALAN SKRINJA  
Skupna prostornina (l) 136 
Skupna uporabna prostornina (l) 129 
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h) 7 
Energijski razred (1) A+ 
Poraba el. energije (kWh/leto) (2) 186 
Čas shranjevanja ob izpadu el. toka (h) 67 
Glasnost (dB (A)) 40 

Okolju prijazno hladilno sredstvo R600a 
(1) Energijski razredi: A...G (A = ekonomičen... G = manj ekonomičen) 
(2) Dejanska poraba energije je odvisna od pogojev uporabe in mesta namestitve. 
 
 
 

 Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku ali embalaži označuje, da tega izdelka ni 
dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske odpadke. Izdelek je potrebno odnesti na 
zbirno točko za recikliranje električne in elektronske opreme. Nepravilno ravnanje z 
odpadnim izdelkom ima lahko  negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi,  s pravilnim 
ravnanjem pa pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic. Podrobnejše 
podatke najdete pri lokalnih uradih, ponudniku odvoza komunalnih odpadkov ali trgovcu, 
kjer ste izdelek kupili. 
 

 
 
 

*Prevedeno in natisnjeno v Sloveniji. Napake v tisku niso izključene.
  




