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ŠALDYTUVAI     
CSA 29000  
CSA 29000 S 
CSA 29020   
CSA 29023  
CSA 29023 S 
 
 
       NAUDOJIMO INSTRUKCIJA     LT 

 
DĖMESIO!   
 
Kad užtikrintumėte normalų jūsų šaldytuvo 
veikimą, kuris naudoja draugišką aplinkai  šaldymo 
agentą R 600a (užsidega tik tam tikromis 
sąlygomis) jūs privalote laikytis šių nurodymų: 

- leiskite laisvai cirkuliuoti orui aplink 
prietaisą; 

- nenaudokite jokių kitų priemonių, norėdami 
atitirpinti šaldytuvą ar šaldiklį, naudokite tik 
tas, kurias rekomenduoja gamintojas; 

- nekeiskite šaldytuvo elektros grandinės; 
- nenaudokite elektros prietaisų šaldytuvo 

viduje. 
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Sveikiname Jus pasirinkus BEKO kokybišką 
prietaisą, sukurtą Jums tarnauti daugelį metų. 
 
Sauga 
 
Prieš jungdami šaldytuvą į tinklą patikrinkite, ar 
nuėmėte visas pakuotės medžiagas ir 
transportavimo apsaugas.  
• Jei šaldytuvas buvo transportuojamas padėtas 
horizontaliai, 4 valandas jo neįjunkite, nes 
kompresoriuje turi nusistovėti skysčiai; 
• Jei ketinate išmesti seną šaldytuvą su prie 
durelių pritvirtintu užraktu, reikia jį sulaužyti, kad 
vaikai žaisdami neužsitrenktų viduje; 
• Šiuo šaldytuvu reikia naudotis tik pagal 
paskirtį; 
• Šaldytuvo negalima deginti, nes jo izoliacijoje 
yra degių chlorofluormetano medžiagų. Siūlome 
susisiekti su atitinkamomis tarnybomis dėl 
smulkesnės informacijos apie nereikalingo 
šaldytuvo utilizavimą; 
• Nerekomenduojama statyti šaldytuvą 
nešildomoje šaltoje patalpoje (pvz.: garaže, 
šiltnamyje, fligelyje, pastogėje, ne namie ir pan.); 

 
Kad šaldytuvas kuo geriau veiktų ir negestų, būtinai 
atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Šaldytuvu 
naudojantis neteisingai arba ne pagal paskirtį nebus 
taikomos nemokamos taisymo paslaugos garantiniu 
laikotarpiu. 
Nepamirškite laikyti šių instrukcijų saugioje ir 
lengvai pasiekiamoje vietoje, kad prireikus 
galėtumėte jomis pasinaudoti. 
 
Elektros instaliavimo reikalavimai 
 
Prieš prijungiant šaldytuvą/šaldiklį prie elektros 
tiekimo, patikrinkite, ar įtampa ir dažnis, nurodyti 
ant duomenų kortelės šaldytuvo viduje, atitinka 
Jūsų namų elektros tiekimo duomenis. 
Rekomenduojame šį šaldytuvą jungti į elektros 
tinklą per stacionarų lizdą su geru kontaktu.  
 
Dėmesio! Šį prietaisą reikia įžeminti.  
 
Elektrines dalis taisyti gali tik kvalifikuotas įgalioto 
serviso darbuotojas! Kitu atveju nebus taikoma 
nemokama garantinė priežiūra. Neteisingas 
nekvalifikuoto asmens prietaiso pajungimas gali 
sukelti kritinius padarinius prietaisui ir jo 
naudotojui. 
 

 
 
DĖMESIO!  

 

Šaldytuvo šaldymo sistemoje yra reagentas R600a, 
kuris yra draugiškas aplinkai, tačiau lengvai 
užsidegantis. Todėl pasirūpinkite, kad 
transportavimo ir naudojimosi metu nebūtų pažeista 
aušinimo sistema. Jei netyčia pažeistumėte šias 
dalis, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų ugnies šaltinio 
ar kaitinimo prietaisų, ir nedelsdami išvėdinkite 
patalpą, kurioje stovi šaldytuvas.  

LT                                                        Naudojimo instrukcija

 
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite mechaninių ar kitų 
priemonių, norėdami paspartinti šaldytuvo 
atitirpimo procesą, naudokite tik siūlomas 
gamintojo. 
 
ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite aušinimo sistemos 
įrenginių. 
 
ĮSPĖJIMAS: šaldytuvo viduje nenaudokite jokių 
elektrinių prietaisų, išskyrus tuos, kuriuos 
rekomenduoja gamintojas.  
 
Transportavimas  
 
1. Šaldytuvą galima transportuoti tik pastatytą 
vertikaliai. Transportuojant negalima apgadinti 
pakuotės.  
2. Jei transportuojamas šaldytuvas buvo laikomas 
horizontaliai, juo negalima naudotis bent 4 
valandas, kad sistemoje nusistovėtų skysčiai.  
3. Nesilaikant šių instrukcijų šaldytuvas gali būti 
sugadintas, tačiau už tokius pažeidimus gamintojas 
atsakomybės neprisiima.  
4. Šaldytuvą reikia apsaugoti nuo lietaus, drėgmės 
ir kitokio atmosferos poveikio.  

 
Svarbu! 
• Valant ar pernešant šaldytuvą reikia būti 
atsargiems ir nepaliesti kondensatoriaus metalinių 
vamzdelių galinėje šaldytuvo dalyje, nes galima 
susižeisti pirštus ir rankas.  
• Nesisėskite ir nesistokite ant šaldytuvo, nes jis 
nėra tam skirtas. Galite susižeisti patys ar sugadinti 
šaldytuvą. 
• Patikrinkite, ar elektros laidas neįstrigo po 
šaldytuvu jį perkeliant, nes tai gali sugadinti laidą. 
• Neleiskite vaikams žaisti su šaldytuvu.  
 
Šaldytuvo pastatymas  
 
1. Nelaikykite šaldytuvo patalpoje, kurioje 
temperatūra gali nukristi žemiau 10 laipsnių pagal  
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Celsijaus skalę (50 laipsnių pagal Farenheito skalę) 
naktį ir ypač žiemą, nes šaldytuvas pritaikytas 
veikti +10 - +32 laipsnių pagal Celsijaus skalę (50-
90 laipsnių  pagal Farenheito skalę) aplinkoje. 
Žemesnėje temperatūroje prietaisas gali neveikti, 
tad maisto produktų laikymo terminas sutrumpėtų. 
2. Nestatykite šaldytuvo prie viryklės, radiatoriaus 
ar saulės šviesoje, nes gali  padidėti šaldytuvo 
funkcijų įtampa. Jei šaldytuvas statomas prie šalčio 
ar karščio šaltinių, būtinai laikykitės tokių atstumų: 
nuo viryklės:  30 mm 
nuo radiatoriaus:  300 mm 
nuo šaldiklio:  25 mm 
3. Pasirūpinkite, kad aplink šaldytuvą būtų 
pakankamai vietos orui cirkuliuoti (žr. 2 pav.). 
• Kad nustatytumėte reikalingą atstumą tarp 

sienos ir šaldytuvo, pritvirtinkite specialius 
laikiklius,  tiekiamus komplekte, prie galinės 
šaldytuvo sienelės (žr. 3 pav.). 

4. Šaldytuvą reikia statyti lygioje vietoje. Priekines 
kojeles prireikus galima reguliuoti. Kad šaldytuvas 
stovėtų tvirtai, sukite priekines kojeles prieš arba 
pagal laikrodžio rodyklę, kol šaldytuvas stovės 
stabiliai.  
Teisingai sureguliavus kojelių aukštį šaldytuvas 
nevibruos ir nekels triukšmo (žr. 4 pav.).  
5. Kaip paruošti prietaisą darbui, skaitykite 
skyrelyje “Valymas ir priežiūra”.  
 
Susipažinkite su prietaisu 
(1 pav.) 

1. Termoreguliatoriaus rankenėlė ir lemputė 
2. Ištraukiamos lentynos 
3. Butelių lentynėlė 
4. Tirpsmo vandens surinkimo kanalas – 

drenažo vamzdis 
5. Daržovių ir vaisių stalčiaus dangtis 
6. Daržovių ir vaisių stalčiai 
7. Ledo kubelių indelis ir padėklas 
8. Greito užšaldymo skyrius 
9. Šaldiklio skyrius užšaldytiems produktams 

laikyti 
10. Reguliuojamos priekinės kojelės  
11. Pieno produktų skyrius 
12. Lentyna stiklainiams 
13. Butelių lentyna 

 
 
Siūlomas maisto produktų išdėstymas šaldytuve 
Nuorodos, kaip geriausiai išdėstyti produktus ir 
laikytis higienos: 
 

 
1. Šaldytuvo skyriai yra skirti trumpai laikyti  
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įvairius maisto produktus, šviežius maisto 
produktus bei gėrimus. 
2. Šaldymo kameros skyrius, pažymėtas , 
skirtas anksčiau sušaldytiems maisto produktams 
šaldyti ir laikyti. Visuomet reikia laikytis  
rekomendacijos produktams laikyti, ji nurodyta ant 
maisto produkto pakuotės. 
3. Pieno produktus reikėtų laikyti specialioje 
durelių lentynoje. 
4. Pagamintus patiekalus reikia laikyti 
hermetiškuose indeliuose. 
5. Šviežius suvyniotus produktus galima laikyti 
lentynoje. Šviežius vaisius ir daržoves reikia sudėti 
į vaisių ir daržovių stalčius. 
6. Butelius galima laikyti durų lentynėlėse. 
7. Šviežią mėsą suvyniokite į polietileninius 
maišelius ir padėkite ant žemiausios lentynos. 
Šviežia mėsa neturi liestis su pagamintais 
patiekalais. Saugumo sumetimais šviežią mėsą 
laikykite ne ilgiau kaip dvi tris dienas.  
8.  norint pasiekti maksimalų efektą, neuždenkite 
stiklinių lentynėlių popieriumi ar kitomis 
medžiagomis, kad vėsus oras galėtų laisvai 
cirkuliuoti. 
9. Aliejaus nelaikykite durų lentynoje. Maisto 
produktus suvyniokite arba uždenkite. Karštų 
patiekalų nedėkite į šaldytuvą ar šaldiklį, plaukite 
kol jie atvės. Atidarius stiklainį arba konservų 
dėžutę, konservuotus maisto produktus iš jų reikia 
išimti. 
10. Putojančių gėrimų nereikėtų užšaldyti, o tokių 
produktų, kaip tirpdyto ledo vanduo, nereikėtų 
vartoti labai šaltų. 
11. Kai kurie vaisiai ar daržovės, laikomi 0° С 
temperatūroje, praranda vertingąsias savybes. Todėl 
arbūzus, melionus, agurkus, pomidorus ir panašius 
vaisus bei daržoves sudėkite į polietileninius 
maišelius. 
12. Stipraus alkoholio butelius geriausia laikyti 
pastatytus vertikaliai, gerai užkimštus. Nelaikykite 
šaldytuve produktų, kurių sudėtyje yra degių ir 
sprogių medžiagų (pvz., purškiamos grietinėlės, 
purškiklių ir pan.). Jie kelia sprogimo pavojų. 
 
Temperatūros reguliavimas ir nustatymas 
 
Temperatūrą galima reguliuoti termoreguliatoriaus 
rankenėle (žr. 5 pav.), nustatant ją į pasirinktą 
poziciją tarp 1 ir 5 (šalčiausia pozicija).  
Vidutinė šaldytuvo vidaus temperatūra turėtų būti 
+5ºC (+41ºF). 
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Nustatykite termoreguliatoriaus rankenėlę, kad 
pasiektumėte tokią temperatūrą. Kai kurie 
šaldytuvo skyriai gali būti vėsesni ar šiltesni (pvz., 
salotų stalčiuje ar šaldytuvo vidaus viršutinėje 
dalyje). Tai yra normalu. Siūlome reguliariai tikrinti 
šaldytuvo vidaus temperatūrą termometru, kad 
visada būtų palaikoma pageidaujama temperatūra. 
Dažnai atidarinėjant dureles, temperatūra pakyla, 
todėl rekomenduojama išėmus ar padėjus maisto 
produktus į šaldytuvą ar šaldiklį uždaryti dureles 
kuo greičiau. 
 
Prieš pradedant naudotis šaldytuvu 

Galutinis patikrinimas 
Prieš pradėdami naudotis šaldytuvu, patikrinkite: 
1. Ar nustatytas tinkamas kojelių aukštis.  
2. Ar vidus sausas, ar oras gali laisvai cirkuliuoti 
galinėje šaldytuvo dalyje. 
3. Ar vidus švarus, kaip rekomenduojama 
skyrelyje “Valymas ir priežiūra”. 
4. Ar šaldytuvo laidas įjungtas į elektros lizdą, ar 
tiekiama elektros srovė. Atidarius šaldytuvo duris 
užsidega vidaus apšvietimo lemputė.  

 
Atkreipkite dėmesį, kad: 

 
5.Įjungę išgirsite kompresoriaus ūžimą. Skysčiai ir 
dujos, kuriais užpildyta šaldytuvo sistema, taip pat 
gali kelti tam tikrą garsą, nepaisant, ar 
kompresorius veikia, ar ne. Tai normalu. 
6.Lengvas viršutinės dalies judėjimas taip pat yra 
normalus dalykas, priklausantis nuo šaldymo 
proceso. Tai ne defektas. 
7.Rekomenduojame termoreguliatoriaus rankenėlę 
nustatyti į vidurinę padėtį ir stebėti temperatūrą, 
kad galėtumėte ją tinkamai nustatyti produktams 
laikyti (žr. skyrelį “Temperatūros reguliavimas ir 
nustatymas”).  
8.Kol šaldytuve nenusistovėjusi reikiama 
temperatūra, maisto produktų nedėkite. 
Rekomenduojame temperatūrą patikrinti 
termometru (žr. skyrelį “Temperatūros 
reguliavimas”). 
 
Šaldytų maisto produktų laikymas 
 
Šaldymo kameroje galite laikyti gamintojo 
sušaldytus maisto produktus ilgą laiką, be to, jame 
galite sušaldyti ir laikyti šviežius maisto produktus. 
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Jei nutrūko elektros energijos tiekimas, 
neatidarykite durų. Sušaldytas maistas nepradės 
atitirpti, jei elektros energijos tiekimo gedimas 
netruks ilgiau nei 18 valandų. Jei elektros nėra 
ilgiau, tuomet maisto produktus reikia nedelsiant 
suvartoti arba pagaminti ir šaldyti pagamintus. 
 
Šviežių maisto produktų šaldymas 
Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, prašome 
laikytis šių nurodymų.  
Vienu metu nešaldykite labai didelio maisto 
produktų kiekio. Maisto kokybė bus geriausia, jei jį 
visą sušaldysite per kuo trumpesnį laiką. 
Neviršykite šaldymo kameros pajėgumo per 24 
valandas.  
Jei į šaldymo kameros skyrių dėsite šiltus maisto 
produktus, tuomet aušinimo mechanizmas ims 
veikti be perstojo, kol maisto produktas sušals. Dėl 
šios priežasties šaldymo kameroje kurį laiką bus 
pernelyg aukšta temperatūra.  
Šaldydami šviežius maisto produktus, 
termoreguliatoriaus rankenėlę nustatykite į  
vidurinę poziciją. Nedidelius kiekius (iki pusės 
kilogramo) galite šaldyti nereguliuodami 
termoreguliatoriaus rankenėlės.  
Nesumaišykite šaldytų ir šviežių maisto 
produktų.  
 
Ledo gabalėlių gaminimas 
 
Užpildykite ¾ ledo kubelių indelio vandeniu ir 
įdėkite į šaldymo kamerą. Prišalusius indus galite 
išimti naudodami šaukšto kotą ar panašų įrankį, 
niekada nenaudokite aštrių daiktų, pvz., peilių ar 
šakučių. 
 
Atitirpinimas 
 
A) Šaldytuvas 
Šaldytuvo skyrius atitirpinamas automatiškai. 
Atitirpęs vanduo subėga į surinkimo indą per 
nutekėjimo vamzdelį šaldytuvo galinėje dalyje. (žr. 
6 pav.) 
Atitirpinimo metu šaldytuvo galinėje pusėje, kur 
įtaisytas garintuvas, gali susiformuoti vandens 
lašelių. Šaldytuvui atitirpus, lašelių gali likti ant 
šaldymo kameros durų ir šaldymo kameros viduje. 
Sušalusių lašelių negramdykite aštriais įrankiais, 
pavyzdžiui, peiliu ar šakute. Jei atitirpęs vanduo 
nenubėga į surinkimo indą, patikrinkite, ar 
nutekėjimo vamzdelis neužsikimšo maisto  
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gabalėliais arba trupiniais. Nutekėjimo vamzdelį 
galima išvalyti gėrimų šiaudeliu.  
Patikrinkite, ar vamzdelis pastoviai talpinamas (ar 
jo galas įkištas) surinkimo indelyje kompresoriuje, 
kad išvengtumėte vandens išsiliejimo ant elektros 
instaliacijos ant grindų (žr. 7 pav.). 
 
B) Šaldymo kamera 
Atitirpinimas yra tiesioginis ir be netvarkos, nes yra 
specialus atitirpusio vandens surinkimo indas. 
Atitirpęs vanduo subėga į tam skirtą vandens 
surinkimo indą.  
Šaldymo kamerą atitirpinkite du kartus per metus 
arba kai susiformuoja apie 7 mm ledo sluoksnis. 
Atitirpindami pirmiausia išjunkite šaldytuvą iš 
elektros tinklo. Visus maisto produktus susukite į 
kelis sluoksnius laikraštinio popieriaus ir padėkite 
vėsiai (pvz., į šaldytuvą ar sandėliuką).  
Atitirpinimo laikas sutrumpės, jei į šaldymo kamerą 
atsargiai padėsite indą su šiltu vandeniu.  
Negramdykite ledo aštriais įrankiais, 
pavyzdžiui, peiliu ar šakute. Niekada 
nemėginkite atitirpinimo proceso paspartinti 
elektriniu plaukų džiovintuvu, elektriniu 
radiatoriumi ar panašiais elektriniais prietaisais.  
Kempine išvalykite atitirpusį vandenį, susikaupusį 
apatiniame šaldymo kameros skyriuje. Šaldymo 
kamerai atitirpus, visą vidų išvalykite sausai. (8 – 9 
pav.) 
Įkiškite šaldytuvo laido kištuką į elektros lizdą ir 
įjunkite elektros tiekimą. 
 
Vidaus apšvietimo lemputės keitimas 
 
Perdegus apšvietimo lemputei, išjunkite šaldytuvą 
iš tinklo. Tada patikrinkite, ar lemputė gerai įsukta. 
Vėl įjunkite šaldytuvą į tinklą. Jei lemputė vis tiek 
nedega, tada elektros prekių parduotuvėje įsigykite 
E14 užsukamo dangtelio tipo 15 W (ne stipresnę) 
lemputę ir įsukite. (10 pav.) Perdegusią lemputę 
nedelsiant išmeskite. 
 
Valymas ir priežiūra 
 
1. Rekomenduojame prieš valymą šaldytuvą 

išjungti iš tinklo.  
2. Niekada nevalykite aštriais įrankiais ar 

abrazyviniais valikliais, muilu, buitiniais 
valikliais, skalbimo milteliais ar poliruokliu. 

3. Šaldytuvo išorę valykite drungnu vandeniu, po 
to sausai nušluostykite. 
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4. Šaldytuvo vidų valykite drėgnu audiniu, 

pamirkytu 0,5 l vandens ir vieno arbatinio 
šaukštelio sodos tirpale. Po to viską 
iššluostykite. 

5. Patikrinkite, ar nepateko vandens į temperatūros 
valdymo dėžutę. 

6. Jei ketinate ilgą laiką nesinaudoti šaldytuvu, 
išjunkite jį iš tinklo, išimkite maisto produktus, 
išvalykite ir palikite pravertas duris.  

7. Metalines šaldytuvo dalis (pvz., durų išorę, 
šonus) rekomenduojame poliruoti silikoniniu 
poliruokliu (mašinų poliruokliu), kad 
nepažeistumėte aukštos kokybės dažų. 

8. Kartą per metus dulkių siurbliu nusiurbkite 
dulkes nuo kondensatoriaus grotelių šaldytuvo 
galinėje pusėje.  

9.  Reguliariai tikrinkite, ar nesusikaupė    
nešvarumų durų sandarinimo gumose. 

 
10. Niekada: 
• nevalykite šaldytuvo netinkamomis 
medžiagomis, pvz., medžiagomis, kurių sudėtyje 
yra benzino; 
• nestatykite prie aukštos temperatūros šaltinių; 
• nešveiskite ir netrinkite abrazyvinėmis 
medžiagomis.  
11. Kaip išimti pieno produktų talpos dangtelį ir 
durų lentynas: 
• norėdami nuimti pieno produktų talpos dangtelį, 
pakelkite jį 2-3 cm ir patraukite iš to šono, iš kurio 
dangtelis atsidengia; 
• norėdami išimti durų lentynas, išimkite iš jų 
visus maisto produktus ir lentyną tiesiog 
kilstelėkite.  
12. Specialus plastikinis indas atitirpusiam 
vandeniui surinkti šaldytuvo galinėje pusėje visada 
turi būti švarus. Norėdami jį išimti ir išvalyti, 
laikykitės šių nurodymų: 
• išjunkite šaldytuvą iš elektros tinklo; 
• replėmis ištraukite kaištį, esantį ant 
kompresoriaus, kad galėtumėte išimti indą; 
• pakelkite jį; 
• išvalykite ir iššluostykite; 
• įdėkite atgal.  
13. Ledo perteklių reguliariai nugramdykite 
pridedamu plastikiniu grandikliu. Susikaupus per 
dideliam kiekiui ledo, šaldymo kamera blogiau 
dirbs, patartina ją atitirpdyti. 
 
Durelių krypties keitimas 
Procesas parodytas 11 pav. 
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Ką daryti ir ko nedaryti 
 
- Reguliariai valykite ir atitirpinkite šaldytuvą (žr. 

“Atitirpinimas“). 
- Žalią mėsą ir vištieną laikykite žemiau, nei 

paruoštą maistą ir pieno produktus. 
- Nuo daržovių nuimkite netinkamus vartoti lapus 

ir nuvalykite žemes. 
- Salotas, kopūstus, petražoles ir žiedinius 

kopūstus palikite nenuskintus nuo stiebo.  
- Sūrį pirmiausia suvyniokite į sviestinį popierių 

ir tada dėkite į polietileninį maišelį, palikdami 
jame kuo mažiau oro. Geriausia sūrį išimti iš 
šaldytuvo valandą prieš vartojimą.  

- Žalią mėsą ir vištieną laisvai suvyniokite į 
polietileninį maišelį ar aliuminio foliją, kad 
neapdžiūtų.  

- Žuvį sudėkite į polietileninius maišelius.  
- Greitai sausėjančius ar turinčius stiprų kvapą 

maisto produktus sudėkite į polietileninius 
maišelius ar susukite į aliuminio foliją, arba 
sudėkite į hermetišką indelį. 

- Gerai suvyniokite duoną, kad kuo ilgiau išliktų 
šviežia. 

- Prieš patiekdami atšaldykite baltąjį vyną, alų ir 
mineralinį vandenį. 

- Kartkartėmis patikrinkite šaldymo kameroje 
esančius produktus. 

- Maisto produktus laikykite kuo trumpiau ir 
visuomet atsižvelkite į galiojimo datas. 

- Gamintojo sušaldytus maisto produktus 
laikykite tiek, kiek leidžia ant pakuotės nurodytas 
galiojimo terminas.  

- Visada rinkitės aukščiausios kokybės šviežius 
maisto produktus ir prieš šaldydami visada juos 
švariai nuvalykite (nuplaukite).  

- Jei norite greičiau sušaldyti maisto produktus, 
dėkite juos į šaldymo kamerą mažomis 
porcijomis. 

- Visus maisto produktus vyniokite į aliuminio 
foliją ar šaldikliui skirtus polietileninius maišelius 
ir pasistenkite, kad juose liktų kuo mažiau oro. 

- Šaldytus produktus nedelsdami suvyniokite ir 
kuo greičiau įdėkite į šaldymo kamerą, kol jie dar 
neatitirpo. 
-  Šaldytus maisto produktus atitirpinkite 
šaldytuve. 
 
 
 
 

 

 LT                                                        Naudojimo instrukcija
- Šaldytuve nelaikykite bananų. 
- Šaldytuve nelaikykite meliono. Jį galite 
trumpam įdėti į šaldytuvą, bet tik suvyniotą, kad jo 
kvapo neįgautų kiti šaldytuve laikomi produktai. 
- Nedenkite lentynų jokiomis dangomis, kurios 
trukdytų orui laisvai cirkuliuoti. 
- Nelaikykite pavojingų ar nuodingų medžiagų. 
Šaldytuvas skirtas tik valgomiems produktams. 
- Ilgai laikytus šaldytus produktus suvartokite.  
- Nelaikykite viename skyriuje virtų ir šviežių 
maisto produktų. Juos reikia supakuoti ir laikyti 
atskirai. 
- Neleiskite ant kitų maisto produktų lašėti 
atitirpinamiems produktams ar jų sultims. 
- Nelaikykite atidarytų šaldytuvo durelių, nes taip 
suvartojama daugiau energijos ir susidaro didesnis 
ledo sluoksnis. 
- Negramdykite ledo aštriais daiktais, pavyzdžiui, 
peiliu ar šakute.  
- Nedėkite į šaldytuvą karšto maisto, palaukite, 
kol jis atvės. 
- Į šaldiklį nedėkite butelių su skysčiu ar uždarytų 
skardinių, kuriose yra angliarūgšte prisotinto 
skysčio, nes jie gali sprogti. 
- Nedėkite šaldyti didelio kiekio šviežių maisto 
produktų. 
-  Iš šaldiklio išimtų grietininių ar vaisinių ledų iš 
karto neduokite vaikams. Jie gali būti per šalti. 
- Nešaldykite putojančių gėrimų. 
- Nelaikykite atitirpusių šaldytų maisto produktų; 

juos reikėtų suvartoti per 24 valandas arba 
išvirti ir sušaldyti. 

- Iš šaldytuvo nieko neimkite drėgnomis 
rankomis. 

 
Informacija apie veikiančius garsus 
 
Norėdamas išlaikyti pastovią pasirinktą 
temperatūrą, jūsų prietaisas retkarčiais įjungia 
kompresorių. Atsiradę garsai yra visiškai normalūs. 
Tada, kai prietaisas pasiekia reikiamą temperatūrą, 
automatiškai sumažėja garsai (triukšmas).  
Ūžiantį garsą sukelia kompresorius. Kai 
kompresorius įsijungia, garsas trumpam padidėja. 
Burbuliavimas, kliuksėjimas, dūzgimas – tai garsai, 
sukelti šaldytuvo, kai vanduo bėga per vamzdelį.  
Spragtelėjimo garsas gali būti visada girdimas, kai 
termostatas įjungia/išjungia kompresorių.  
Spragtelėjimo garsas gali atsirasti kai: 
-aktyvuota automatinio atitirpinimo sistema; 
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-prietaisas vėsta ar šyla (medžiagų išsiplėtimas).  
Jei šie garsai yra per daug garsūs, to priežastys 
tikriausiai nėra labai rimtos ir lengvai pašalinamos:  
- prietaisas stovi nelygiai – naudokite 
reguliuojamas kojeles arba po kojelėmis pakiškite 
pakavimo medžiagos. 
- prietaisas nestovi laisvai – prašome nuimti nuo 
prietaiso virtuvinius įrankius ar kitus prietaisus. 
- stalčiai, krepšiai ar lentynėlės yra laisvi ar 
priklijuoti – prašome patikrinti ir atskirti 
sudedamąsias dalis ir jei reikia iš naujo jas 
pritvirtinti.  
- buteliai ir/ar rezervuarai liečia vienas kitą – 
prašome perkelti butelius ir/ar rezervuarus vieną 
nuo kito. 

Gedimų šalinimas 
Jei įjungtas šaldytuvas neveikia, patikrinkite: 
-  ar gerai į kištukinį lizdą įjungtas elektros laido 
kištukas ir ar tiekiama elektros srovė (norėdami 
patikrinti, ar tiekiama elektros srovė, į kištukinį 
lizdą įjunkite kitą prietaisą), 
- ar neperdegęs saugiklis, ar įjungtas 
transformatorius, ar neišjungtas pagrindinis elektros 
energijos tiekimo jungiklis, 
-  ar teisingai nustatytas temperatūros 
reguliatorius, 
- ar teisingai sujungti pritaisyto naujo kištuko 
laidai, jei keitėte kištuką.  
Jei tai patikrinus, šaldytuvas vis tiek neveikia, 
susisiekite su jį pardavusia įmone ir praneškite. 
Prašome būtinai patikrinti tai, ką nurodėme, nes jei 
šaldytuvas nebus sugedęs, turėsite padengti meistro 
iškvietimo išlaidas.   
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Techniniai duomenys 
 
CSA 29000, CSA 29000 S 
Prekinis ženklas BEKO
Prietaiso tipas Combi 
Bendra talpa (l) 290 
Bendra naudinga talpa (l) 237 
Naudinga šaldytuvo talpa (l) 175 
Naudinga šaldiklio talpa (l) 62 
Užšaldymo galingumas (kg/ 24 h) 5 
Energijos klasė (1) A 
Energijos sąnaudos (kWh/ per metus) (2) 298 
Saugus laikas dingus elektros energijai (h) 18 
Triukšmingumo lygis (dB(A) 40 
Ekologiškas šaldytuvo agentas R600 a 
(1) energijos klasė: A ....G (A= ekonomiška … G= 
mažiau ekonomiška) 
(2) Tikrosios energijos sąnaudos priklauso nuo 
naudojimo sąlygų ir prietaiso padėties 
 
 
CSA 29023, CSA 29023 S, CSA 29020 
Prekinis ženklas BEKO
Prietaiso tipas Combi 
Bendra talpa (l) 290 
Bendra naudinga talpa (l) 237 
Naudinga šaldytuvo talpa (l) 175 
Naudinga šaldiklio talpa (l) 62 
Užšaldymo galingumas (kg/ 24 h) 5 
Energijos klasė (1) A+ 
Energijos sąnaudos (kWh/ per metus) (2) 254 
Saugus laikas dingus elektros energijai (h) 18 
Triukšmingumo lygis (dB(A) 40 
Ekologiškas šaldytuvo agentas R600 a 
(1) energijos klasė: A ....G (A= ekonomiška … G= 
mažiau ekonomiška) 
(2) Tikrosios energijos sąnaudos priklauso nuo 
naudojimo sąlygų ir prietaiso padėties 
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