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Selles kasutusjuhendis esinevad joonised on skemaatilised ja ei pruugi täpselt vastata teie tootele. Kui
kõnealused osad ei ole teie soetatud tootega kaasas, kehtib see teiste mudelite kohta.

HOIATUS!
Et külmutusseade, mis kasutab igati keskkonnasõbralikku külmutusagensit R600a (tuleohtlik ainult
teatavatel tingimustel), töötaks normaalselt, peate järgima järgmisi eeskirju:
 Ärge takistage õhu vaba ringlust seadme ümbruses.
 Ärge püüdke sulamist kiirendada mehaaniliste abivahenditega, mida tootja ei ole soovitanud.
 Ärge kahjustage külmutusagensikontuuri.
 Ärge kasutage toiduainete hoiukambrites elektriseadmeid, mida tootja ei ole soovitanud.
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Kasutusjuhend

Palju õnne hea valiku puhul!
Teie ostetud sügavkülmakirst kuulub BEKO tootevalikusse ning
esindab
külmutustehnoloogia
ja
esteetilise
välimuse
harmoonilist liitu. Sellel on uus ja pilkupüüdev disain ning see
on valmistatud vastavalt Euroopa ja riiklikele standarditele, mis
tagavad töökindluse ja turvalisuse. Samas on kasutatav
külmutusagens R600a keskkonnasõbralik ja ei kahjusta
osoonikihti.
Et oma sügavkülmiku parimaid omadusi ära kasutada,
soovitame teil põhjalikult tutvuda käesolevas kasutusjuhendis
leiduva teabega.

Nõuandeid vana seadme utiliseerimiseks
Kui ostsite uue seadme vana väljavahetamiseks, peate
arvestama mõningaid aspekte.
Vanad
seadmed
ei
ole
väärtusetu
praht.
Nende
keskkonnasäästlik utiliseerimine võimaldab taaskasutada
väärtuslikke tooraineid.
Muutke oma vana seade kasutuskõlbmatuks:
- lahutage seade vooluvõrgust;
- eemaldage toitejuhe (lõigake see ära);
- eemaldage võimalikud ukselukud, et lapsed ei saaks
mänguhoos seadme sisemusse eluohtlikult lõksu jääda.
Külmutusseadmed sisaldavad isolatsioonimaterjale ja
külmutusaineid, mida tuleb käidelda nõuetekohaselt.
Originaalvaruosad on saadaval 10 aasta jooksul seadme
valmistamisest.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilise, meele- või vaimupuudega või nappide
kogemuste ja teadmistega inimestele, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad seda oma
ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või on saanud vastavad juhised.
Lastel tuleb silma peal hoida, et nad ei saaks seadmega mängida.
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Pakendi utilisee rimine

Hoiatused ja üldised
nõuanded

HOIATUS!
Ärge laske lastel pakendi või selle osadega
mängida. Lainepapist ja kilest detailid
võivad põhjustada lämbumist.
Et seade jõuaks teieni tervena, kaitseb seda
vastav pakend. Kõik pakkematerjalid on
keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad.
Palun aidake meil pakend
keskkonnasäästlikult taaskasutusele suunata!

Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui
avastasite sellel mõne rikke.
 Seadet võivad parandada ainult vastava
väljaõppega spetsialistid.
 Järgmistel juhtudel eemaldage seade
vooluvõrgust:
- seadme täielikul sulatamisel;
- seadme puhastamisel.


Seadme pistiku väljatõmbamisel
seinakontaktist hoidke kinni pistikust,
mitte juhtmest!

NB!
Enne seadme kasutuselevõtmist lugege kogu
kasutusjuhend põhjalikult läbi. See sisaldab
olulist teavet seadme paigaldamise,
kasutamise ja hooldamise kohta.
Käesolevas dokumendis sisalduva teabe
eiramisel ei kanna tootja mingit vastutust.
Hoidke neid juhiseid kindlas kohas, et need
oleksid vajadusel käepärast. Neid võib kunagi
vaja minna ka järgmisel kasutajal.



Jätke seadme ja sellega külgneva seina
vahele piisavalt ruumi.
 Ärge ronige seadme otsa.
 Ärge laske lastel seadme sees mängida
ega end seadmesse peita.
 Ärge asetage sulatamiseks
sügavkülmikusse kunagi elektriseadmeid.
 Ärge kasutage seadet kütteseadmete, pliidi
või muude kütte- ja tulekollete läheduses.
 Ärge jätke sügavkülmiku ust lahti kauemaks,
kui on vajalik toidu sissepanemiseks või
väljavõtmiseks.
 Ärge jätke toitu mittetöötavasse
seadmesse.
 Ärge hoidke seadmes tooteid, mis
sisaldavad tule- või plahvatusohtlikke gaase.
 Ärge hoidke sügavkülmikus gaseeritud
jooke (mahla, mineraalvett, šampust vms) –
pudel võib plahvatada! Ärge külmutage
plastpudelitesse villitud jooke.
 Ärge sööge jäätist ja jääkuubikuid kohe
pärast sügavkülmikust välja võtmist, sest
need võivad tekitada külmakahjustusi.
 Ärge kunagi puudutage jäiseid metallosi või
külmunud toiduaineid märgade kätega, sest
käed võivad hetkega nende külge jäätuda.
 Seadme kaitsmiseks ladustamise ja
transportimise ajal on sellel ukse ja kapiosa
vahel vahetükid (esi- ja tagaküljel). Enne
seadme töölepanemist tuleb need vahetükid
eemaldada.

TÄHELEPANU!
Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud
otstarbeks (kodumajapidamises), sobiva
ruumis, kaitstuna vihma, niiskuse ja
muude ilmastikutingimuste eest.

Transpordieeskirjad
Võimalusel tuleb seadet transportida ainult
vertikaalasendis. Pakend peab olema
transportimisel ideaalses seisukorras.
Kui seadet transporditi horisontaalselt (ainult
vastavalt pakendil olevatele tähistele), on
soovitatav lasta sellel enne töölepanemist 4
tundi seista, et külmutusahel saaks taastuda.
Nende juhiste eiramine võib lõppeda
mootorkompressori rikkega ja selle garantii
kehtetuks muutumisega.
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• Veenduge, et õhk saab seadme ümber
vabalt ringelda, järgides joonisel 2 näidatud
vahekaugusi.
Paigaldage kondensaatori peale (tagaküljel)
komplekti kuuluvad vahetükid (joonis 3).
• Paigutage seade hea ventilatsiooniga kuiva
kohta tasasele pinnale.
Paigaldage komplekti kuuluvad lisatarvikud.



Korpuse ja korvide küljest tuleb
korrapäraselt eemaldada liigne jää, kasutades
seadmega kaasas olevat plastkaabitsat. Ärge
kasutage jää eemaldamiseks metallist
esemeid.
Liigse jää tõttu ei saa ust korralikult sulgeda.
 Kui te ei kavatse seadet paar päeva
kasutada, ei soovitata seda välja lülitada. Kui
te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada,
toimige järgmiselt:
- eemaldage seade vooluvõrgust;
- tühjendage sügavkülmik;
- sulatage ja puhastage see;
- jätke uks lahti, et vältida ebameeldiva lõhna
teket.
 Ohtude vältimiseks peab defektse
toitejuhtme välja vahetama tootja, volitatud
teenindus või samaväärse kvalifikatsiooniga
isik.
 Kui teie seadmel on lukk, hoidke see lukus
ja pange võti kindlasse kohta, kust lapsed
seda kätte ei saa. Kui viskate minema lukuga
varustatud seadme, tuleb lukk töökõlbmatuks
muuta. See on väga oluline, et vältida laste
lõksujäämist seadmesse, mis võib lõppeda
surmaga.

Elektriühendus
Teie seade on mõeldud tööks ühefaasilise
pingega 220–240 V / 50 Hz. Enne seadme
ühendamist vooluvõrku veenduge, et kohaliku
vooluvõrgu parameetrid (pinge, voolu tüüp,
sagedus) vastavad seadme tööparameetritele.
 Andmed toitepinge ja kasutatava võimsuse
kohta on kirjas andmesildil, mis paikneb
sügavkülmiku tagaküljel.
 Elektrisüsteem peab vastama ametlikult
kehtestatud nõuetele.
 Seade peab olema maandatud. Tootja ei
vastuta inimestele, loomadele ega varale
osaks saava kahju eest, mis võib tuleneda
ettenähtud nõuete eiramisest.
 Seadmel on toitejuhe ja pistik (Euroopa
tüüpi, tähis 10/16A) turvalise kahekordse
maanduskontaktiga. Kui pistikupesa on teist
tüüpi kui pistik, laske pädeval elektrikul see
välja vahetada.
 Ärge kasutage laiendusadaptereid ega
harupesasid.

Paigaldamine
Seade on ette nähtud tööks ümbritseva
keskkonna temperatuuril vahemikus -15 °C
kuni +43 °C.
Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on üle
+43 0C, võib see tõsta seadme
sisetemperatuuri.
Paigutage seade kütte- ja tulekolletest
eemale. Soojas toas, otsese päikesevalguse
käes või soojusallika (kütteseadmed, pliidid,
ahjud) läheduses paikneva seadme
energiakulu on suurem ja kasutusiga lühem.
 Palun järgige järgmisi minimaalse
vahekauguse nõudeid:
 söe- või õliküttega pliidi puhul 100 cm;
 elektri- või gaasipliidi puhul 150 cm.
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Väljalülitamine

Sügavkülmiku kasutamine

Seadet peab saama välja lülitada pistiku
eemaldamisega pistikupesast või pistikupesa
ette paigaldatud kahepooluselise võrgulüliti
abil.

Temperatuuri reguleerimine
Sügavkülmiku temperatuuri reguleeritakse
termostaadi külge monteeritud nupu abil
(joonis 4), kusjuures kõige madalamale
temperatuuril vastab nupu asend MAX.
Saavutatud temperatuur võib varieeruda
vastavalt seadme kasutustingimustele, nagu
näiteks seadme asukoht, ümbritseva
keskkonna temperatuur, ukse avamise
sagedus ja toidu kogus sügavkülmikus.
Termostaadi nupu asend muutub vastavalt
nendele teguritele. Kui ümbritseva keskkonna
temperatuur on umbes 320C, seatakse
termostaat üldjuhul keskmisse asendisse.

Kasutamine
Enne töölepanemist puhastage seadme
sisemus (vt jaotist "Puhastamine").
Pärast seda ühendage seade vooluvõrku
ja seadke termostaadi nupp keskmisse
asendisse. Märgutulede paneelil peaksid
süttima roheline ja punane valgusdiood. Enne
toidu asetamist seadmesse laske seadmel
umbes 2 tundi töötada.
Värskeid toiduaineid saab külmutada
pärast seda, kui seade on vähemalt 20
tundi töötanud.

Sügavkülmiku esiküljel paikneb
juhtimissüsteem (joonis 5).
See koosneb järgmistest osadest:
1. Termostaadi reguleerimise nupp –
sisetemperatuuri reguleerimiseks.
2. Roheline valgusdiood – näitab, et seade
on voolu all.
3. Punane valgusdiood – häire – süttib, kui
temperatuur sügavkülmikus on liiga kõrge.
Valgusdiood põleb 15–45 minutit pärast
sügavkülmiku sisselülitamist, seejärel
peaks see kustuma. Kui valgusdiood süttib
töötamise ajal, annab see märku rikkest.
4. Oranž valgusdiood – kiirkülmutuse
funktsioon on sisse lülitatud – kui keerata
nupp superkülmutuse asendisse, süttib
oranž valgusdiood, mis näitab seadme
lülitumist kiirkülmutusrežiimile. Seade
väljub sellest režiimist automaatselt 50
tunni möödumisel ning lülitub
ökonoomsele režiimile, misjärel oranž
valgusdiood kustub.
Kolm valgusdioodi teavitavad sügavkülmiku
töörežiimist.

Seadme kirjeldus
(joonis 1)
1. Uksekäepide
2. Uks
3. Valgusti
4. Korvid
5. Küna
6. Luku korpus
7. Termostaadi karp
8. Vahetükk transpordi ajaks
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Nõuandeid toidu säilitamiseks

NB!
Nupu keeramisel Superfrosti asendisse ei
pruugi kompressor kohe (paari minuti jooksul)
tööle hakata. Põhjuseks on sisseehitatud
viitelüliti, mis on mõeldud külmutusseadme
eluea pikendamiseks.

Sügavkülmik on mõeldud külmutatud
toiduainete pikaajaliseks säilitamiseks ja
värskete toiduainete külmutamiseks.
Toiduainete eduka külmutamise üks tähtsamaid
elemente on pakend.
Pakend peab vastama eelkõige järgmistele
tingimustele: see peab olema õhukindel, ei tohi
reageerida sellesse pakitud toiduga, peab
taluma madalat temperatuuri, ei tohi läbi lasta
vedelikku, rasva, veeauru ega lõhna ning peab
olema pestav.
Nendele tingimustele vastavad järgmised
pakkematerjalid: kile, foolium, plast- ja
alumiiniumnõud, plasttopsid ja vahatatud
papptopsid.

Superfrosti funktsiooni pole põhjust kasutada
järgmistel juhtudel:
- kui panete sügavkülmikusse külmutatud
toiduaineid;
- kui külmutate ööpäevas vähem kui 2 kg
värskeid toiduaineid.

Seadme sulatamine


Soovitame teil sügavkülmikut sulatada
vähemalt kaks korda aastas või kui jääkiht
muutub liiga paksuks.
 Jää tekkimine on normaalne nähtus.
 Jää kogus ja selle tekkimise kiirus sõltuvad
ümbritsevatest tingimustest ja ukse avamise
sagedusest.
 Soovitame seadet sulatada siis, kui
külmutatud toiduaineid on võimalikult vähe.
 Enne sulatamist seadke termostaadi nupp
suuremale väärtusele, et toiduained oleksid
külmemad.
- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Võtke külmutatud toiduained välja, pakkige
need mitmekihiliselt paberisse ja asetage
külmikusse või jahedasse kohta.
Võtke eraldusplaat välja ja asetage see
sügavkülmiku alla tühjendustoru poole.
Eemaldage sulgur. Vesi koguneb
spetsiaalsesse künasse (eraldusplaat). Pärast
jää sulamist ja vee väljavoolamist pühkige
pinnad lapi või käsnaga üle ja kuivatage
hoolikalt. Pange sulgur tagasi kohale
(joonis 6).
Sulamise kiirendamiseks jätke uks lahti.
Ärge kasutage jää eemaldamiseks teravaid
metallesemeid.
Ärge kasutage sulatamiseks fööni või
muid elektrilisi kütteseadmeid.

NB!
- Värskete toiduainete külmutamiseks kasutage
seadme juurde kuuluvaid korve.
- Ärge asetage sügavkülmikusse korraga liiga p
alju toitu. Toit säilitab oma kvaliteedi kõige p
aremini siis, kui see võimalikult kiiresti läbi
külmub. Seepärast ei soovitata ületada seadme
külmutusjõudlust, mis on „Tootekirjeldus”.
- Värsked ja külmutatud toiduained ei tohi
omavahel kokku puutuda.
- - Poest ostetud külmutatud toiduained võib
asetada sügavkülmikusse termostaati
reguleerimata.
- Kui külmutamise kuupäev ei ole pakendil
kirjas, jälgige rusikareeglina, et aeg ei ületaks 3
kuud.
- Kui toit on kas või ainult osaliselt sulanud, ei
tohi seda enam uuesti külmutada, vaid see tuleb
kohe ära tarvitada või kuumtöödelda ja seejärel
uuesti külmutada.
- Sügavkülmikus ei tohi hoida gaseeritud jooke.
- Elektrikatkestuse korral ärge avage seadme ust.
Kui voolukatkestus kestab vähem kui 36 tundi, ei
mõjuta see külmutatud toiduainete säilivust.
Külmutamine funktsiooniga Superfrost
• Seadke lüliti asendisse Superfrost. Süttib
Superfrosti funktsiooni tuli.
• Oodake 24 tundi.
• Paigutage värsked toiduained
sügavkülmikusse. Selleks, et toiduained kiiresti
läbi külmuksid, peavad need puutuma vastu
sügavkülmiku siseseinu.
• 50 tunni möödumisel lülitab Superfrosti
funktsioon kiirkülmutuse automaatselt välja.
5
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Sisemuse puhastamine

Sisevalgusti pirni vahetamine

Enne puhastama asumist eemaldage seade
vooluvõrgust.
 Seadet soovitatakse puhastada pärast
sulatamist.
 Peske sisemust leige veega, millele on
lisatud veidi neutraalset puhastusvahendit.
Ärge kasutage seepi, pesuvahendit, bensiini
ega atsetooni, mis võivad kappi jätta vänge
lõhna.
 Pühkige niiske käsnaga ja kuivatage
pehme lapiga.
Seejuures ei tohiks kasutada liiga ohtralt vett,
et vältida selle sattumist seadme
soojusisolatsiooni vahele, kus see võib
haisema minna.
Ärge unustage puhastamast ka uksetihendit,
eriti lõõtsavahesid, kasutades puhast lappi.

Lambipirni läbipõlemisel eemaldage seade
vooluvõrgust. Võtke välja lambi raam.
Veenduge, et pirn on korralikult pesasse
kruvitud. Ühendage seade uuesti
vooluvõrku. Kui lamp ikka ei sütti, asendage
see uuega (mudel E14, 15 W). Paigaldage
uuesti lambi raam.
Lamp/lambid, mida selles seades
kasutatakse, ei sobi kodumajapidamise
siseruumide valgustamiseks. Selle lambi
sihtotstarbeks, on aidata kasutajal paigutada
toiduaineid külmikusse/sügavkülmikusse
ohutult ja mugavalt.
Seadmes kasutatavad pirnid peavad
kannatama äärmuslikke tingimusi, näiteks
temperatuure alla -20 °C.

Töömüra

Välispindade puhastamine

Et hoida temperatuuri ettenähtud tasemel,
lülitub aeg-ajalt sisse seadme kompressor.

 Puhastage sügavkülmiku välispindu sooja
seebivette kastetud käsnaga, pühkige pehme
lapiga üle ja laske kuivada.
 Külmutusahela (mootorkompressor,
kondensaator, ühendusvoolikud)
puhastamiseks kasutage pehmet harja või
tolmuimejat. Seejuures vältige voolikute
painutamist ja kaablite lahtitulemist.
Ärge kasutage küürimisvahendeid ega
abrasiivseid aineid!
 Pärast puhastamise lõppu asetage tarvikud
tagasi kohale ja lülitage seade vooluvõrku.

Sellises olukorras kostvad helid on
ootuspärased.
Seadme töötemperatuuri saavutamisel need
vähenevad.
Undavat heli tekitab kompressor.
Kompressori käivitumisel võib see veidi
tugevneda.
Mulksumine ja solin, mida tekitab seadme
torudes ringlev külmutusaine, kuuluvad
tavapärase töömüra juurde.

Hoiatus!
Ärge kunagi üritage seadet ega selle
elektriosi ise remontida. Volitamata isikute
tehtud remont seab kasutaja ohtu ja võib
muuta garantii kehtetuks.
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Rikete avastamise juhend

Jääd on liiga palju
 Uks ei ole korralikult suletud.

Seade ei tööta.

Sisevalgusti ei tööta
 Lambipirn on läbi põlenud.
Eemaldage seade vooluvõrgust,
võtke pirn välja ja asendage see
uuega.




Voolu ei ole.
Toitejuhtme pistik pole korralikult
seinakontaktis.
 Kaitse on läbi põlenud.
 Termostaat on välja lülitatud.
Temperatuur ei ole piisavalt madal
(punane valgusdiood põleb).
 Toit ei lase uksel sulguda.
 Seade on valesti paigaldatud.
 Seade paikneb soojusallikale liiga
lähedal.
 Termostaadi nupp ei ole õiges asendis.

Alljärgnevad ilmingud ei viita rikkele
Toode võib tekitada nagisevat ja
raksuvat heli: seda tekitab süsteemis
ringlev külmutusaine.



MUDEL
HSA29530
SEADME TÜÜP
SÜGAVKÜLMAKIRST
Kogumaht
288
Sümbol (l) tootel või pakendil näitab, et toodet ei või käidelda olmejäätmena.
See tuleb
Kasulik
maht
kokku
(l)
284
toimetada vastavasse kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete
Külmutusjõudlus
17
ringlussevõtuga. (kg/24h)
Tagades toote nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise,
aitate ära hoida
Energiatõhususe
klass
(1)
A++
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada
Energiakulu
(kWh ebapiisav
aastas) (2)jäätmekäitlus. Täpsema teabe saamiseks
208toote ringlussevõtu
kõnealuse toote
Autonoomne
töö (h)
67 või toote müünud
kohta pöörduge
kohaliku omavalitsuse, olmejäätmeid käitleva ettevõtte
Müra
(dB(A),
1
pW)
43
kaupluse poole.
Keskkonnasäästlik külmutusagens R600a
(1) Energiaklassid: A+++ . . . D
(A+++ = ökonoomne . . . D = vähem ökonoomne)
(2) Tegelik energiakulu sõltub seadme kasutustingimustest ja asukohast.
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