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Biztonsági tudnivalók

Biztonsági tudnivalók

•	A készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati 
útmutatót, majd őrizze meg, mert a későbbiekben szüksége lehet rá.

•	A berendezést kizárólag a rendeltetése szerint használja a használati 
útmutató alapján. A készüléket nem használhatja olyan személy 
(beleértve a gyermekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a 
megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős 
személy felügyelete mellett használja a berendezést, és ez a személy 
elmagyarázza neki az eszköz használatát.

•	A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, 
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő 
tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet 
mellett vagy olyan eligazítás után használhatják, amely magában foglalja 
a biztonságos használat módját és a lehetséges kockázatok megértését. 
A készülékkel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és a felhasználói 
karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

•	A jelen használati útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos 
biztonsági utasítások nem terjednek ki minden, potenciálisan előforduló 
körülményre és helyzetre. 
Az Ön felelőssége, hogy a berendezés üzembe helyezésekor, 
karbantartásakor és üzemeltetésekor a józan észnek megfelelően, 
elővigyázatossággal és gondossággal járjon el.

•	Mivel a jelen használati útmutató több modellre vonatkozik, az Ön 
hűtőszekrényének jellemzői némileg eltérhetnek az útmutatóban 
leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden itt ismertetett figyelmeztető 
jelzés vonatkozik rá. Amennyiben kérdése lenne vagy problémába 
ütközne, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szakszervizzel, vagy kérjen 
segítséget és tájékozódjon online, a www.samsung.com honlapon. 

•	A berendezés R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz. A berendezés 
hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a hűtőszekrény 
belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg 
van a hűtőrendszerben. Ha berendezése gyúlékony gázt (R-600a 
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hűtőközeget) tartalmaz, a berendezés biztonságos leselejtezésére 
vonatkozóan vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

•	Annak érdekében, hogy egy esetleges hűtőköri szivárgás esetén ne 
alakuljon ki gyúlékony gáz-levegő keverék, a berendezés elhelyezésére 
alkalmas helyiség méretét a hűtőközeg mennyisége szerint kell 
megválasztani.

•	Soha ne kapcsoljon be olyan berendezést, amelyen a sérülés bármilyen 
jele látható. Ha ezzel kapcsolatosan kétségei vannak, forduljon a 
viszonteladóhoz. A helyiség minimális méretét úgy kell meghatározni, 
hogy a berendezésben lévő R-600a közeg minden 8 grammjára 1 m³ 
légtér álljon a rendelkezésére. 
Az adott hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyisége a berendezés 
belsejében lévő azonosító tábláról olvasható le.

•	A csőrendszerből kispriccelő hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve 
szemsérülést okozhat. Ha a csővezetékekből hűtőközeg szivárog, kerülje 
nyílt láng használatát, a berendezés közeléből távolítson el minden 
gyúlékony anyagot, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget.

 - Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély alakulhat ki.

•	Veszélyes, ha nem a hivatalos szervizképviselet alkalmazottja 
szervizeli a készüléket. Queenslandben az olyan szervizmunkálatok 
elvégzéséhez, amelyek a borítóelemek eltávolításával járnak, a hivatalos 
szervizképviselet alkalmazottjának rendelkeznie KELL hidrokarbon 
hűtőközegek kezelésére vonatkozó engedéllyel, vagy gázszerelői 
engedéllyel. (Csak Ausztráliában)
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Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:

 FIGYELEM!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek súlyos 
személyi sérülést vagy halált okozhatnak.

 VIGYÁZAT! 

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek kisebb 
személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

 NE kísérelje meg!

 NE szerelje szét!

 NE érintse meg!

 Gondosan tartsa be az utasításokat!

 Húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból.

 Az áramütés elkerülése érdekében csak földelt dugaszolóaljzatot 
használjon.

 Segítségért hívja fel telefonos ügyfélszolgálatunkat.

 Megjegyzés.

Ezek a figyelmeztető jelzések a sérülések elkerülése érdekében állnak itt. 
Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat. 
Ennek a résznek az áttanulmányozása után tegye biztonságos helyre ezt a 
dokumentumot arra az esetre, ha később szüksége lenne rá.

CE-tanúsítvány

Ez a termék megfelel az Európai Unió 643/2009-es számú rendelete által 
az alacsony feszültségű berendezésekre (2006/95/EK), az elektromágneses 
kompatibilitásra (2004/108/EK), a veszélyes hulladékok kezelésére (RoHS) 
(2011/65/EU) és az energiahatékonyságra (2009/125/EK) vonatkozóan 
előírt irányelveknek, valamint a Bizottság által kiadott szabályozás (EU) 
(1060/2010 sz.) előírásainak. (Csak az európai országokban értékesített 
termékek esetén.)
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 FIGYELEM!

A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyt jelző 
piktogramok

•	A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, 
hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.

 - A csővezetékrendszerből szivárgó hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, 
illetve szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng 
használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki 
alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.

 - A berendezés kis mennyiségű izobután (R-600a) hűtőközeget tartalmaz, 
ez természetes gáz, amely magas szintű környezeti kompatibilitással 
rendelkezik, mindazonáltal szintén éghető. A berendezés szállításakor és 
üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se 
sérüljön meg.

 FIGYELEM!

Az üzembe helyezésre vonatkozó veszélyt jelző piktogramok

•	Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet 
okozhat.

•	Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napsugárzásnak vagy kályhák, 
fűtőtestek, illetve egyéb hőforrások melegítő hatásának.

•	Ne csatlakoztasson több berendezést elosztóval ugyanahhoz az 
elektromos aljzathoz. 
A hűtőszekrényt minden esetben egy erre a célra kijelölt, önálló 
elektromos fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, amelynek 
elektromos terhelhetősége megfelel a berendezés adattábláján 
feltüntetett értékeknek.

 - Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, ugyanakkor megakadályozza, hogy 
az épületben túlmelegedjenek az elektromos vezetékek, ami tűzveszélyt 
jelenthet.

•	Ne csatlakoztassa a berendezés tápcsatlakozóját meglazult fali aljzathoz.
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 - Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.

•	Ne használjon olyan kábelt, amelynek bármely része kirepedezett vagy 
kikopott.

•	Ne húzza, és ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt. 

•	Ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt.

•	Ne hurkolja a tápkábelt fémtárgy köré, ne tegyen nehéz tárgyat a 
tápkábelre, ne szorítsa be tárgyak közé, és ne nyomja be a berendezés 
mögötti helyre.

 - A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá a berendezést 
a kábelre, illetve ne sértse meg azt.

 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

•	Ne használjon aeroszolt a hűtőszekrény közelében.

 - A hűtőszekrény közelében használt aeroszol robbanást vagy tüzet 
okozhat.

 - Ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá 
nehéz dolgokat.

•	Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az útmutatóban 
foglaltak szerint kell elhelyezni és beüzemelni.

•	Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre vagy olyan helyre, ahol vízzel 
érintkezhet.

 - Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet 
okozhat.

•	A tápcsatlakozót megfelelő helyzetben, lefelé lógó kábellel csatlakoztassa.

 - Ha a csatlakozót fordítva (fejjel lefelé) dugja be, a kábel elnyíródhat, ami 
tüzet vagy áramütést okozhat.

•	Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény hátsó része ne nyomja össze, illetve 
ne sértse meg a tápcsatlakozót.

•	A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá a berendezést 
a kábelre, illetve ne sértse meg azt.

 - Ez tűzveszélyt okozhat.

•	A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan.
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 - Ha a gyermek a tasakot, zacskót a fejére húzza, az fulladásos halál 
kockázatával jár.

•	A berendezést úgy helyezze el, hogy a fali csatlakozó elérhető 
közelségben legyen.

 - Ennek elmulasztása áramszivárgás miatt áramütést vagy tüzet okozhat. 

•	Ne használja a berendezést hőforrás vagy gyúlékony anyag közelében.

•	Ne használja a készüléket párás, olajos vagy poros helyiségben, illetve 
olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) lehet 
kitéve.

•	Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás fordulhat elő.

 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

•	Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és 
vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szervizközpontjával.

 - Egyébként tűzveszély áll fenn.

•	Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például 
mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő cigarettát, tálakat, vegyszereket, 
fémtárgyakat stb.).

 - Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve 
meghibásodhat a készülék, vagy személyi sérülés történhet.

•	A berendezést megfelelően földelni kell.

•	Ne gázvezetékhez, műanyag vízvezetékhez vagy telefonvezetékhez 
földelje a berendezést.

 - A hűtőberendezést azért kell földelni, hogy áramszivárgás keletkezése 
esetén megakadályozza a teljesítményszivárgást, illetve az áramütést.

 - Ez elektromos áramütést, tüzet, robbanást vagy a termékkel kapcsolatos 
problémákat okozhat.

 - Ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzatba, ami nincs megfelelően 
földelve, és ellenőrizze, hogy az aljzat megfelel-e a helyi és állami 
előírásoknak.

•	A sérült tápkábelt a balesetek megelőzése érdekében csak a gyártó 
vagy annak szervizképviselete, illetve megfelelő szakképzettséggel 
rendelkező személy cserélheti ki.
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•	A hűtőszekrény biztosítékát csak szakképzett szerelő vagy szervizvállalat 
cserélheti ki.

 - Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.

 VIGYÁZAT!

Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztető jelzések

•	  Gondoskodjon róla, hogy a berendezés burkolatának vagy 
tartószerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne takarja el.

•	Az üzembe helyezést követően 2 órán keresztül hagyja állni a 
berendezést, mielőtt bekapcsolná.

•	Javasoljuk, hogy a berendezés üzembe helyezéséhez és javításához 
mindig kérje szakember vagy szakszerviz segítségét.

 - Ellenkező esetben áramütés, tűz vagy robbanás veszélye alakulhat ki, 
meghibásodhat a készülék, illetve személyi sérülés történhet.

 FIGYELEM!

A használatra vonatkozó veszélyt jelző piktogramok

•	A tápcsatlakozót ne érintse meg nedves kézzel.

 - Ez áramütést okozhat.

•	Ne tároljon semmit a berendezés tetején.

 - Az ajtó becsukásakor és kinyitásakor a tetőn elhelyezett dolgok 
leeshetnek, ami személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

•	Ne helyezzen vízzel töltött edényt a hűtőszekrényre.

 - A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.

•	Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó belső falfelületét vagy a 
fagyasztóban tárolt termékeket.

 - Ez fagyási sérüléseket okozhat.

•	A hűtőszekrény közelében ne használjon vagy helyezzen el 
hőmérsékletre érzékeny anyagokat (pl. gyúlékony spray-ket, gyúlékony 
anyagokat, szárazjeget, gyógyszert vagy vegyszert). 
Ne tartson illékony vagy gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (benzint, 
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hígítót, propángázt, alkoholt, étert, LP-gázt és más hasonló terméket) a 
hűtőszekrényben.

 - Ez a hűtőszekrény kizárólag élelmiszer tárolására használható.

 - Ez tüzet vagy robbanást okozhat.

•	Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszereket, tudományos célú 
anyagokat, illetve hőérzékeny anyagokat.

 - Nem tárolhatók a hűtőszekrényben olyan termékek, amelyek szigorú 
hőmérséklet-szabályozást igényelnek.

•	Ne helyezzen el, illetve ne használjon elektromos készülékeket a 
hűtőgép/fagyasztó belsejében, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott 
típusúak.

•	Ha gyógyszer- vagy füstszag érezhető, azonnal szakítsa meg az 
áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung Electronics 
szervizközponttal.

•	Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és 
vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szervizközpontjával.

 - Egyébként tűzveszély áll fenn.

•	Ha gázszivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy egyéb 
potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a 
berendezés áll.

•	A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus eszközöket, illetve 
– a gyártó által javasolt módszereken kívül – más módon se siettesse a 
leolvasztási folyamatot.

•	Ügyeljen a hűtőkör épségére.

•	Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarölő szereket) a berendezés 
felületére.

 - Azonkívül, hogy ez egészségügyi kockázatokat jelent, áramütést vagy 
tüzet is okozhat, illetve működési problémákhoz vezethet.

•	Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének kiszárítására. 
Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok 
megszüntetésére.

 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
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•	A víztartályt, a jégtálcát és a jégkockatartót kizárólag ivóvízzel 
(ásványvízzel vagy szűrt vízzel) töltse fel.

 - Ne öntsön a tartályba teát, gyümölcslevet vagy sportitalt, ez károsíthatja 
a hűtőszekrényt.

•	Ne üljön, és ne is kapaszkodjon a hűtőszekrény ajtajára vagy fiókjaira.

 - Ettől a hűtőszekrény felborulhat, az ajtó leválhat vagy a keze az ajtó 
repedésébe szorulhat, így anyagi kárt vagy sérülést okozhat. 

•	A felügyelet nélkül hagyott hűtőszekrény ajtóit soha ne hagyja nyitva, 
valamint ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe.

•	Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a rekeszekbe.

 - Ha az ajtó becsukódik, a bent rekedt gyerekek megfulladhatnak vagy 
megsérülhetnek.

•	A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus eszközöket, illetve 
a gyártó által javasolt módszereken kívül – más módon se siettesse a 
leolvasztási folyamatot.

•	Ügyeljen a hűtőkör épségére.

•	Ne helyezze be a hűtőszekrény polcait a felső oldalukkal lefelé. 
A polc ütközői nem fognak működni.

 - Ez az üvegpolc leesése miatt személyi sérülést okozhat.

•	Gázszivárgás esetén (pl. propángáz vagy LP-gáz szivárgása esetén) 
azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy hozzáérne az elektromos 
kábel csatlakozójához. Ne érjen se a berendezéshez, se az elektromos 
kábelhez.

 - Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.

 - Egyetlen szikra is robbanást vagy tüzet okozhat.

•	Kizárólag a gyártó vagy a szervizszolgáltató által biztosított LED-es 
lámpákat használjon.

•	Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy 
játékszernek tekintsék.

•	Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját; az ajtók és a szekrény közötti rés 
szükségszerűen keskeny.

•	Ne hagyja, hogy a gyerekek rácsimpaszkodjanak az ajtóra. 
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Ez súlyos személyi sérüléssel járhat.

•	A gyermek beszorulhat. 
Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe.

•	A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne essenek ki.

•	Ez a termék kizárólag élelmiszerek háztartási környezetben történő 
tárolására szolgál.

•	Soha ne nyúljon be ujjal az adagolónyílásba, a jégcsúszdába és a 
jegesvödörbe, illetve ne dugjon bele semmit.

 - Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

•	Ne nyúljon a kezével, lábával vagy fémtárgyakkal (fém evőpálcikával stb.) 
a hűtőszekrény alsó vagy hátsó részébe.

 - Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.

 - Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.

•	Ne kísérelje meg a berendezés saját kezűleg történő javítását 
szétszerelését vagy átalakítását.

 - Ne használjon a szabványostól eltérő biztosítékot (rézhuzal, acélhuzal 
stb.).

 - Ha a berendezést javítani kell vagy máshova kell telepíteni, forduljon a 
legközelebbi szervizképviselethez.

 - Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve 
meghibásodhat a készülék, vagy személyi sérülés történhet.

•	Ha a készülék furcsa hangot hallat, égett szagot áraszt vagy füstöl, 
azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a 
legközelebbi szervizközponttal.

 - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

•	Húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt kicseréli a hűtőszekrény belső 
világításának izzóját.

 - Ha nem így jár el, áramütést szenvedhet.

•	Amennyiben a lámpa világítótestének cseréjekor nehézségbe ütközik, 
lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel. 

•	Ha a készülék LED-lámpával rendelkezik, ne szerelje szét a 
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lámpaburkolatot és a LED-lámpát.

 - Forduljon a szervizképviselethez.

•	A tápcsatlakozót szilárdan csatlakoztassa a fali aljzatba. 
Ne használjon sérült tápkábelt, csatlakozó dugaszt vagy meglazult 
dugaszoló aljzatot.

 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

•	Ne helyezzen vízzel teli edényt a berendezésre.

 - A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.

•	Soha ne nézzen hosszú ideig közvetlenül az UV LED-lámpába.

 - Ez az ultraibolya sugárzás miatt megviselheti a szemét.

 VIGYÁZAT!

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

•	Annak érdekében, hogy a berendezés a legjobb hatásfokkal 
működjön:

 - Ne helyezzen élelmiszert túl közel a hűtőszekrény hátsó részén 
lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel ez megakadályozhatja a szabad 
levegőkeringést a hűtőszekrény belső terében.

 - A hűtőszekrénybe helyezés előtt az élelmiszereket megfelelően 
csomagolja be, vagy tegye azokat légmentesen záró dobozokba.

 - Ne helyezzen el újonnan lefagyasztandó élelmiszert közvetlenül a már 
bent lévő mellé.

•	Ne helyezzen poharakat, üvegeket vagy szénsavas italokat a fagyasztóba.

 - A tárolóedény megfagyhat és eltörhet, ami sérülést okozhat.

•	Tartsa be a fagyasztott élelmiszerek maximális tárolási időkorlátait, és 
ügyeljen a lejárati időkre.

•	Amennyiben Ön három hétnél rövidebb időre marad távol, nem 
szükséges megszüntetni a hűtőszekrény áramellátását. 
Ugyanakkor három hétig vagy annál hosszabb ideig tartó távollét esetén 
vegyen ki minden élelmiszert a fagyasztóból. 
Áramtalanítsa a hűtőszekrényt, tisztítsa ki, öblítse ki, majd szárítsa meg.
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•	Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztóba. 
Ne tegyen üvegpalackokat vagy üvegpoharakat a fagyasztóba.

 - Ha a tartalma megfagy, az üveg eltörhet, ami személyi sérülést vagy 
anyagi kárt okozhat.

•	Ne alakítsa át a hűtőszekrényt.

 - Az átalakítás személyi sérüléshez vezethet és/vagy anyagi kárt okozhat. 
A Samsung által nyújtott garancia nem terjed ki a harmadik fél által 
végzett átalakításokra, továbbá a Samsung elhárít minden felelősséget a 
harmadik fél által végzett átalakításokból eredő biztonsági problémákkal 
vagy károkkal kapcsolatban.

•	Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.

 - Ha a szellőzőnyílások eltömődnek (különösen a nylonzacskók hajlamosak 
eltakarni ezeket), a hűtőszekrény túlhűtése következhet be. 

•	Kizárólag a hűtőszekrényhez biztosított jégkészítőt használja.

•	Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből és hagyja az ajtajait nyitva.

 - Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag és penész képződhet.

•	Ha a hűtőszekrény vizes lett, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a 
kapcsolatot a Samsung Electronics szervizközpontjával.

•	Az üveg felületét óvja az erős ütődésektől és más túlzott erőhatásoktól.

 - A törött üveg személyi sérüléshez vezethet, és/vagy anyagi kárt okozhat.
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 VIGYÁZAT!

A TISZTÍTÁSRA ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ 
JELZÉSEK

•	Ne permetezzen tisztítószereket közvetlenül a kijelzőre.

 - Ez feloldhatja a kijelzőre nyomtatott betűket.

•	Ha bármilyen idegen anyag (pl. víz) került a berendezésbe, húzza ki a 
tápkábelt, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

 - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

•	Rendszeresen törölje le a tápcsatlakozó érintkezőiről az idegen 
anyagokat, például a port és a vizet száraz ruhával.

 - Húzza ki a tápcsatlakozót, és törölje le száraz ruhával.

 - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

•	Ne tisztítsa a berendezést víz közvetlen rápermetezésével. 

•	A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót, hipót vagy klórt. 

 - Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületét, és tüzet 
okozhatnak.

•	Soha ne nyúljon be ujjal az adagolónyílásba, illetve ne dugjon bele 
semmit.

 - Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

•	Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a berendezés 
tápcsatlakozóját a konnektorból. 

 - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
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 FIGYELEM!

A SELEJTEZÉSRE VONATKOZÓ VESZÉLYT JELZŐ PIKTOGRAMOK

•	A polcokat hagyja a helyükön, mert így a gyermekek nem tudnak 
könnyen bemászni a belső térbe.

•	A termék leselejtezése előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés 
hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült.

•	A berendezés R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz. 
A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a 
hűtőszekrény belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen 
hűtőközeg van a hűtőrendszerben. 
Ha berendezése gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, 
a berendezés biztonságos leselejtezésére vonatkozóan vegye fel a 
kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Szigetelő töltőgázként ciklopentán 
használatos. 
A szigetelőanyagban lévő gázok speciális elhelyezési eljárást igényelnek. 
Az ilyen termékek környezetvédelmi szempontból biztonságos 
leselejtezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. 
A termék leselejtezése előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés 
hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült. 
A csővezetékeket csak nyílt térben szabad felnyitni.

•	A hűtőszekrények leselejtezésekor mindig távolítsa el az ajtót vagy az 
ajtók közötti tömítéseket és az ajtóreteszelést, nehogy kisgyermekek 
vagy állatok szoruljanak a hűtőszekrény belsejébe. 
Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy 
belemásszanak vagy játékszernek tekintsék.

 - Ha a gyerek beszorul, sérüléseket szenvedhet vagy fulladásos haláleset 
következhet be.

•	Kérjük, a berendezés csomagolóanyagát hulladékként környezetbarát 
módon helyezze el.

•	A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan, mert veszélyesek 
lehetnek rájuk nézve. 

 - Ha a gyermek a tasakot, zacskót a fejére húzza, megfulladhat tőle.
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 TOVÁBBI TIPPEK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

•	Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató vállalat helyi irodáját, 
és érdeklődjön arról, meddig fog tartani az áramszünet.

 - A rövid, egy-két órás áramszünetek nem befolyásolják a hűtőszekrény 
hőmérsékletét. 
Ennek ellenére áramkimaradás idején csak a legszükségesebb esetben 
nyissa ki az ajtót.

 - Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, távolítsa el az összes fagyasztott 
ételt.

•	Amikor a berendezés hosszabb ideig üzemel az üzemelési hőmérséklet-
tartomány alsó határát el nem érő hőmérsékletű helyen, előfordulhat, 
hogy a berendezés nem egyenletesen működik (a tartalma felengedhet, 
vagy a fagyasztórekesz belsejében túl magas lehet a hőmérséklet).

•	Egyes élelmiszerek eltarthatóságára a tulajdonságaiktól függően a hűtés 
kedvezőtlen hatással lehet.

•	Az Ön által vásárolt berendezés jegesedésmentes, ami azt jelenti, 
hogy a berendezés manuális jégmentesítésére nincs szükség, mivel ez 
automatikusan történik.

•	A jégmentesítés ideje alatti hőmérséklet-emelkedés nem haladja meg az 
ISO követelményrendszer határértékeit. 
Mindazonáltal, ha meg kívánja akadályozni, hogy a lefagyasztott 
élelmiszer hőmérséklete a jégmentesítés ideje alatt túlzottan 
megemelkedjen, csomagolja be a fagyasztott élelmiszert több réteg 
újságpapírba.

•	A már teljesen felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.
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Energiatakarékossági tippek

•	A berendezést hűvös, száraz, megfelelő szellőzéssel rendelkező 
helyiségben használja. 
Gondoskodjon arról, hogy a berendezést ne érje közvetlen napsugárzás, 
és soha ne tegye ki közvetlen hősugárzásnak (pl. radiátor).

•	A megfelelő energiahatékonyság érdekében ne takarja le a 
szellőzőnyílásokat és az egyéb rácsos nyílásokat.

•	A meleg ételeket a berendezésbe helyezésük előtt hagyja kihűlni.

•	A fagyasztott élelmiszereket a hűtőrészben olvassza fel. 
Ily módon a fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérsékletét a 
hűtőszekrényben tárolt élelmiszer hűtésére használhatja fel.

•	Amikor élelmiszert vesz ki a berendezésből vagy tesz be oda, ne hagyja 
túl sokáig nyitva az ajtaját. 
Minél rövidebb ideig tartja nyitva az ajtót, annál kevesebb jég képződik a 
fagyasztóban.

•	A hűtőgép üzembe helyezésekor ajánlott helyet hagyni a hátlapja, az 
oldalai és a fal között. 
Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az 
áramszámlája.

•	Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja az 
eredeti helyükön a tárolókat, rekeszeket és polcokat. 

A készüléket otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre szánták, 
mint például

 - boltok, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiba;

 - tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákban, motelekben és 
más szálláshelyeken;

 - panziókba;

 - étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem kereskedelmi 
felhasználásra.
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A hűtőszekrény üzembe helyezése

A hűtőszekrény üzembe helyezésének előkészítése

Gratulálunk Önnek Samsung hűtőszekrénye 
megvásárlásához. 
Reméljük, a berendezés hatékonysága 
és a számos csúcstechnológiát képviselő 
funkció elnyeri tetszését.

•	 Használat előtt a hűtőszekrényt 
megfelelően, az útmutatóban foglaltak 
szerint kell elhelyezni és beüzemelni.

•	 A berendezést kizárólag a rendeltetése 
szerint használja a használati útmutató 
alapján.

•	 Határozottan tanácsoljuk, hogy a 
javításokat kizárólag szakemberrel 
végeztesse el.

•	 Kérjük, a berendezés csomagolóanyagát 
hulladékként környezetbarát módon 
helyezze el.

A hűtőszekrény számára legmegfelelőbb 
hely kiválasztása

•	 Olyan helyet válasszon, amely nincs 
kitéve közvetlen napsugárzásnak.

•	 Olyan helyet válasszon, amely vízszintes 
(vagy közel vízszintes) padlóval 
rendelkezik.

•	 Olyan helyet, ahol elegendő hely áll 
rendelkezésre a hűtőszekrény ajtóinak 
akadálytalan kinyitásához.

•	 Hagyjon elegendő helyet egyenletes 
felületen a hűtőszekrény üzembe 
helyezéséhez.

 - Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, 
előfordulhat, hogy a belső hűtésrendszer 
nem működik megfelelően.

 - A használat közben szükséges összes 
hely. 
Tekintse meg az alábbi rajzot és 
méreteket.
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1,927 mm
vagy

2,017 mm

100 mm

50 mm

•	 A megfelelő légmozgás érdekében 
hagyjon elegendő szabad helyet két 
oldalon, a berendezés háta mögött, 
valamint felette. 
Ezzel csökkenthető az 
energiafogyasztás, így alacsonyabb 
lesz az áramszámlája.

•	 Ne telepítse olyan helyre a 
hűtőszekrényt, ahol a hőmérséklet 10 ºC 
alá csökkenhet.

•	 Kérjük, gondoskodjon arról is, hogy 
karbantartás vagy javítás esetén a 
berendezés szabadon mozgatható 
legyen.

RB41/38 RB36/33
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155˚ 100˚
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•	 Mindegyik méret a terveken alapul, 
így a mérési módszertől függően 
eltérhet.

 VIGYÁZAT!

A hűtőgép üzembe helyezésekor, 
szervizelésekor vagy a hátuljának 
tisztításakor egyenesen húzza ki a 
berendezést, majd a munka befejeztével 
egyenesen nyomja vissza. 
Győződjön meg arról is, hogy a padló 
képes elviselni a telepakolt hűtőszekrény 
súlyát. 
Ha nem így jár el, az a padló károsodását 
okozhatja.
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 VIGYÁZAT!

Tekerje fel a tápkábel fennmaradó részét 
a hűtőszekrény hátuljánál, hogy ne érjen 
a padlóra. Ezzel megelőzheti, hogy a 
hűtőszekrény áthelyezésekor annak görgői 
összezúzzák azt.

Skyriklis

Skyriklis

<hátulnézet>

 Távolítsa el a címkét a távtartóról, 
majd a jobb teljesítmény érdekében 
helyezze fel a távtartót (szürke 
kockát) a hűtőszekrény hátuljára. 
A hűtőszekrény elhelyezésekor 
győződjön meg arról, hogy a 
távtartó rögzítve van a fenti képnek 
megfelelően. Ez javítja a hűtőszekrény 
teljesítményét. 
Ha a hűtőszekrényt bútor belsejében 
helyezi el, a távtartót el kell távolítani 
a bútor ajtajával való illeszkedéshez.

Padlófelület
A megfelelő üzembe helyezés érdekében a 
hűtőszekrényt sík, kemény padlófelületen 
kell elhelyezni, melynek magassága nem 
különbözik a környezetétől. A felszínnek 
elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy 
elbírja a teljesen megterhelt hűtőszekrény 
súlyát. A padlófelület védelme érdekében 
vágjon ki egy nagy darabot a kartonból, 
és munkavégzés közben helyezze azt a 
hűtőszekrény alá.

•	 A hűtőszekrény húzása vagy tolása 
károsíthatja a padlót. 
A hűtőszekrény üzembe helyezés 
utáni mozgatása károsíthatja a 
padlót.
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A hűtőszekrény szintbeállítása

< 1. eset > < 2. eset >

Ha a készülék eleje kissé magasabb, mint 
a hátulja, az ajtó könnyebben nyitható és 
csukható.

A hűtőszekrény elhelyezésekor a 
biztonságos elhelyezés érdekében ügyeljen 
arra, hogy mindkét láb elérje a padlót.

1. eset: A fagyasztó balra lefelé dől. 
Forgassa a bal oldali állítható lábat a 
nyíl irányába addig, amíg a fagyasztó 
vízszintesbe nem kerül.

2. eset: A fagyasztó jobbra lefelé dől. 
Forgassa a jobb oldali állítható lábat a 
nyíl irányába addig, amíg a fagyasztó 
vízszintesbe nem kerül.

Most, amikor a hűtőszekrényt már üzembe 
helyezte és a helyére került, megkezdheti 
a berendezés szolgáltatásainak és 
funkciónak a beállítását és örömteli 
használatát.

Az alábbi lépéseket végrehajtva 
hűtőszekrénye teljes mértékben 
használhatóvá válik. 

Ha mégsem így van, először ellenőrizze 
a tápellátást és az áramforrást, vagy 
próbálja elvégezni a felhasználói útmutató 
hátoldalán található hibaelhárítási 
lépéseket.

Amennyiben további kérdései vannak, 
forduljon a Samsung Electronics 
szervizközpontjához.

1. A hűtőszekrényt helyezze olyan 
helyre, ahol a fal és berendezés között 
megfelelő távolság marad. 
Ezzel kapcsolatban tekintse meg a 
kézikönyv elhelyezésre vonatkozó 
utasításait.

2. A hűtő üzembe helyezése előtt, kérjük, 
távolítsa el a polcok sarkairól az ábrán 
látható védőfedeleket. 
(A csomagolóanyag célja a hűtő 
védelme a szállítás során).
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3. Ha a hűtőszekrényt bedugta, 
ellenőrizze, hogy bekapcsol-e a belső 
világítása, amikor kinyitja az ajtókat.

4. Állítsa a hőmérséklet-szabályzót a 
leghidegebb értékre, és várjon egy órát. 
A fagyasztónak el kell kezdenie 
fagyasztani, a motornak pedig halkan 
járni.

5. Miután a hűtőszekrényt bedugta, 
a megfelelő hőmérséklet eléréséig 
néhány órának el kell telnie. 
Miután a hűtőszekrény megfelelően 
lehűlt, tárolhat élelmiszert és italokat 
benne.

 A hűtőszekrény áramellátásának 
biztosítása után megszólal a riasztás. 
Nyomja meg a Freezer (Fagyasztó) 
vagy a Fridge (Hűtő) gombot. 
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A hűtőszekrény működtetése

A kezelőpanel használata

„A” TÍPUS „B” típus
TYPE A TYPE BTYPE A TYPE B

01

02

03

04

„C” TÍPUS
TYPE C

TYPE D

„D” TÍPUS

TYPE C

TYPE D

01 02 03 04

 Minden alkalommal, amikor 
megnyomja a kezelőpanel egy 
gombját, rövid sípolást fog hallani.

 Ha nem nyom meg egyetlen gombot 
sem, az ajtóriasztás kivételével a 
kijelző minden LED-fénye kialszik 
a minimális energiafogyasztás 

érdekében. Ha azonban a megfelelő 
funkciók be vannak kapcsolva, a 
gyorsfagyasztás, a gyorshűtés, a 
zárolás és a nyaralás LED-fényei 
világítanak.
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01 Fridge / Power 
Cool (3 sec) (Hűtés/
Gyorshűtés (3 s))

Hűtő

Nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot a kívánt hőmérséklet 
beállításához 1 °C és 7 °C között. Az alapértelmezett 
hőmérséklet 3 °C-ra van beállítva. A Fridge (Hűtő) gomb 
minden egyes megnyomásakor a hőmérséklet az alábbi 
sorrendben fog változni, és a hőmérséklet-kijelzőn látható 
lesz a kívánt hőmérséklet.

6 °C5 °C4 °C

3 °C 2 °C 1 °C

7 °C

Power Cool (Gyorshűtés)

Nyomja le ezt a gombot 3 másodpercre a gyorshűtés 
funkció aktiválásához. 
A gyorshűtés jelzőfénye (  ) kigyullad, és a hűtőgép 
felgyorsítja a hűtést. 
Ez a funkció több órán keresztül aktív marad, majd visszaáll 
az előző hőmérséklet. 
A funkció automatikusan kikapcsol. 
Amikor a Power Cool (Gyorshűtés) folyamat befejeződik, 
a Power Cool (Gyorshűtés) jelzőfénye kialszik, és a 
hűtőszekrény visszaáll az előzőleg beállított hőmérsékletre. 
A funkció kikapcsolásához nyomja le ismét a fagyasztó 
gombját 3 másodpercre.

•	 A gyorshűtés funkció használatakor a hűtőgép néhány 
órán keresztül gyorsabban fog hűteni.

•	 Amikor ezt a funkciót használja, a hűtőszekrény 
energiafogyasztása megnő. 
Ha már nincs rá szüksége, ne felejtse el kikapcsolni a 
funkciót, és visszaállítani a hűtőszekrényt az eredeti 
hőmérsékletre.
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02 Freezer / Power 
Freeze (3 sec) 
(Fagyasztó/
Gyorsfagyasztás (3 
s))

Fagyasztó

Nyomja meg a Freezer (Fagyasztó) gombot a kívánt 
hőmérséklet beállításához -15 °C és -23 °C között. Az 
alapértelmezett hőmérséklet -19 °C-ra van beállítva. A 
Freezer (Fagyasztó) gomb minden egyes megnyomásakor 
a hőmérséklet az alábbi sorrendben fog változni, és a 
hőmérséklet-kijelzőn látható lesz a kívánt hőmérséklet.

-19 °C -20 °C -21 °C -22 °C

-23 °C-17 °C-18 °C -16 °C -15 °C

Power Freeze (Gyorsfagyasztás)

Nyomja le ezt a gombot 3 másodpercre a gyorsfagyasztás 
funkció aktiválásához. 
A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) (  )visszajelző világítani 
kezd, és a fagyasztó nagyobb sebességgel kezdi lehűteni a 
behelyezett termékeket. 
Ez a funkció 50 órán keresztül bekapcsolva marad, és a 
fagyasztás jelzőfénye folyamatosan világítani fog. 
A funkció automatikusan kikapcsol. 
Amikor a gyorsfagyasztási folyamat befejeződik, a 
gyorsfagyasztás jelzőfénye kialszik, és a fagyasztó visszaáll 
az előzőleg beállított hőmérsékletre. 
Amikor ezt a funkciót használja, a fagyasztó 
energiafogyasztása nagyobb lesz. 
Ha már nincs rá szüksége, ne felejtse el kikapcsolni 
a funkciót, és visszaállítani a fagyasztót az eredeti 
hőmérsékletre. A funkció kikapcsolásához nyomja le a 
Freezer (Fagyasztó) gombot 3 másodpercre. 
Ha nagyobb mennyiségű ételt kell lefagyasztania, 
legalább 20 órával korábban kapcsolja be a Power Freeze 
(Gyorsfagyasztás) funkciót.
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03 Door Alarm / 
Handle Lighting (3 
sec) (Ajtóriasztás / 
Fogantyúvilágítás 
(3 s)) 

Ajtóriasztás

Nyomja meg a Door Alarm (Ajtóriasztás) gombot az 
ajtóriasztás funkció aktiválásához. 
A riasztójelző (  ) világítani kezd, és a hűtő hangjelzéssel 
figyelmeztet, ha az ajtaja 2 percnél hosszabb ideig nyitva 
marad. 
A riasztási funkció kikapcsolásához nyomja meg a Door 
Alarm (Ajtóriasztás) gombot.

Fogantyúvilágítás (csak az A és a C típusú modellek 
esetében)

Nyomja meg a Door Alarm (Ajtóriasztás) gombot 3 
másodpercig, és a fogantyúvilágítás bekapcsol. 
Ha be van kapcsolva a fogantyúvilágítás, a hűtőajtó alatti 
világítás mindig bekapcsol.  
Nyomja meg ismét a Door Alarm (Ajtóriasztás) gombot 3 
másodpercre, és a fogantyúvilágítás kikapcsol. A világítás 
bekapcsol, amikor nyitva van a hűtő ajtaja. 
(A világítás kikapcsol, ha nyitva van a hűtő ajtaja, vagy ha 
MINDKÉT ajtó, a fagyasztó és a hűtő ajtaja is nyitva van.)
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04 Vacation / Control 
Lock (3 sec) 
(Nyaralási zárolás (3 
s)) 

Nyaralás

Nyomja meg a Vacation (Nyaralás) gombot a nyaralási 
funkció aktiválásához. Világítani kezd a nyaralási funkció 
jelzőfénye (  ) , és a hűtőgép hőmérséklete 17 °C alatti 
értékre áll be a fogyasztás csökkentése érdekében, mivel 
Ön hosszú nyaralásra vagy üzleti útra indul, vagy nem 
fogja használni a hűtőgépet. Amíg a nyaralási funkció 
aktív, a fagyasztórekesz bekapcsolva marad. A nyaralási 
funkció automatikusan kikapcsol, ha módosítja a hűtőgép 
hőmérsékletének beállítását, amíg a nyaralási funkció be van 
kapcsolva. 
Távolítsa el az élelmiszert a fagyasztórekeszből a nyaralási 
funkció használata előtt.

Control Lock (Vezérlészárolás)

Nyomja le ezt a gombot 3 másodpercre a vezérlészárolás 
funkció aktiválásához. 
A vezérlészárolás jelzőfénye (  )világítani kezd, és minden 
gomb zárolt és inaktív állapotba kerül. 
Nyomja meg ezt a gombot 3 másodpercig a vezérlészárolás 
kikapcsolásához és a gombok újraaktiválásához.

Hőmérséklet-riasztás

•	 Ha áramszünet miatt a fagyasztó belseje 
túlságosan felmelegedett, a „- -” jel villog 
a kijelzőn.  
A Freezer (Fagyasztó) vagy a Fridge 
(Hűtő) gomb megnyomásakor a kijelzőn 
öt másodpercig villog a fagyasztó és 
a hűtő hűtőterében elért legmagasabb 
hőmérséklet értéke,  
majd megjelenik az aktuális hőmérséklet 
értéke.  
A hőmérséklet-riasztási funkció 
kikapcsolásához ismét meg kell nyomni a 
Door Alarm (Ajtóriasztás) gombot.

•	 Ez a figyelmeztetés a következő 
esetekben működik:

 - ha a készülék be van kapcsolva;

 - ha áramszünet miatt a fagyasztórekesz 
túlságosan felmelegedett.
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CHEF (Séf) mód (opcionális)

Ha a hűtő hőmérsékletének beállítása 1 °C vagy 2 °C, a Chef BOX (Séfzóna) hőmérséklete 
körülbelül -1 °C vagy 0 °C lesz, és kigyullad a „CHEF (  )” jelzőfény.

Mélyhűtő polc
Ha több helyre van szüksége, vegye ki a 
felső és középső fiókot, és keresse meg az 
alsó fiók fagyasztópolcát, mivel ez nem 
befolyásolja a hőmérsékleti és mechanikai 
jellemzőket.

A feltüntetett tárolási térfogat értéke kivett 
fiókokkal lett kiszámítva

1. Távolítsa el a polcon található 
ragasztószalagot.

2. Vegye ki a felső és a középső fiókot, 
hogy összeállítsa a polcot.

3. A fagyasztópolcot úgy helyezze be, 
hogy a „Front” (Elülső rész) jelzés 
felfelé nézzen. Amennyiben nem találja 
a „Front” (Elülső rész) jelzést, helyezze 
be a polcot a kiemelkedő résszel előre, 
ahogyan az a képen látható. 

 VIGYÁZAT!

•	 Ne helyezze be a polcot fejjel lefelé vagy 
fordítva.

•	 Ha nem használja a fagyasztó polcot, 
helyezze biztonságba későbbi 
felhasználásra.

 Amikor üvegtartályt tárol az edzett 
üvegből készült polcon, karcolások 
keletkezhetnek a polccal való súrlódás 
következtében.
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Alkatrészek és funkciók

1

2

3

4

7

5

6

1. Bortároló (opcionális)

2. Összehajtható polc vagy CHEF PAN polc (opcionális)

3. HŰTŐFIÓK

4. CHEF BOX (Séfdoboz) (opcionális)

5. Víztartály (opcionális)

6. REKESZ

7. FAGYASZTÓFIÓK
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2

•	 Egyes tulajdonságok, például a 
víztartály és a CHEF BOX (séfdoboz) 
(1), típusonként különbözhetnek, és 
nem mindig állnak rendelkezésre.

•	 A gyümölcsök és a zöldségek 
megfagyhatnak a séfdobozban. 
(Opcionális)

•	 Ha gyorsan szeretne nagy mennyiségű 
élelmiszert lefagyasztani, a legalsó 
rekeszt (2) használja, ahol az élelmiszer 
különösen gyorsan fagy meg.

 VIGYÁZAT!

Járjon el óvatosan, hogy ne üsse meg az 
összehajtható polcot. 
Amikor az összehajtható polc alól vesz ki 
valamit, fennáll a veszélye annak, hogy az 
összehajtható polc leesik.
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 VIGYÁZAT!

A bortároló hátsó része leeshet amikor 
megkíséreli eltávolítani az elejénél fogva. 

Használja mindkét kezét a bortároló 
eltávolításához. 
Ha a bortároló leesik az eltávolítás közben, 
lesodorhatja az alatta tárolt dolgokat is
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A fagyasztórekesz tulajdonságai

Fagyasztott élelmiszer jelzése az ajtópanelen
A szimbólumoknál a fenti számok a 
termék engedélyezett tárolási idejét 
jelzik hónapban. Fagyasztott termék 
vásárlásakor jegyezze meg a gyártási időt 
vagy az értékesíthetőségi dátumot.

Élelmiszer fagyasztása

Csak friss, romlatlan élelmiszert 
fagyasszon. Tartsa távol a már 
lefagyasztott élelmiszertől azt, amit 
még ezután fog lefagyasztani. Annak 
megakadályozása érdekében, hogy 
az élelmiszer elveszítse az ízét vagy 
kiszáradjon, légmentesen záródó 
dobozokat használjon.

Az élelmiszer megfelelő csomagolása:

1. Helyezze az élelmiszert a 
csomagolásba.

2. Nyomja ki az összes levegőt.

3. Zárja le a csomagolást.

4. Ragasszon címkét a csomagolásra 
annak tartalmával és dátumával.

A következő termékek nem alkalmasak 
élelmiszer csomagolására:

csomagolópapír, zsírpapír, celofán, 
szemeteszsákok és használt 
bevásárlószatyrok.

A következő termékek alkalmasak 
élelmiszer csomagolására:

műanyag fólia, polietilén puffasztott fólia, 
alumíniumfólia és fagyasztódobozok. 
Ezeket a termékeket megvásárolhatja a 
kereskedőtől.

A következő termékek alkalmasak a 
becsomagolt élelmiszer lezárására:

gumiszalagok, műanyag csipeszek, 
fonál, hidegnek ellenálló ragasztószalag 
és hasonlók. A csomagokat és a 
polietilén puffasztott fóliát le lehet zárni 
fóliahegesztővel.
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A fagyasztott élelmiszer tárolási ideje

A tárolási idő az élelmiszer fajtájától függ. 
-18 °C-os hőmérséklet-beállításnál:

•	 friss baromfi (egész csirke), friss hús 
(hússzeletek, sültek): akár 12 hónap

•	 hal (sovány hal, főtt hal), friss rák, 
kagyló, tintahal: akár 6 hónap

•	 pizza, kolbász: akár 2 hónap

A tárolási időtartamok az FDA webhelyén 
közöl adatokon alapulnak 
(http://www.fda.gov/).

 VIGYÁZAT!

•	 Ha nem tartja be ezeket a tárolási 
időszakokat, ételmérgezés veszélye 
állhat fenn.

Mélyfagyasztott élelmiszerek vásárlása és 
tárolása

Fagyasztott élelmiszer vásárlásakor tartsa 
be a következőket:

•	 Ellenőrizze a csomagolás épségét.

•	 Ellenőrizze az értékesíthetőségi dátumot.

•	 A szupermarketben a fagyasztó 
hőmérsékletének -18 °C-nak vagy 
az alattinak kell lennie. Ha ennél 
magasabb, a fagyasztott élelmiszer 
tárolhatóságának ideje lecsökken.

•	 A mélyfagyasztott élelmiszert vásárolja 
meg utoljára. Csomagolja az élelmiszert 
újságpapírba, vagy tegye hűtőtáskába és 
vigye haza.

•	 Otthon azonnal helyezz be a 
mélyfagyasztott élelmiszert 
a fagyasztórekeszbe. Még a 
fogyaszthatóságának lejárta előtt 
fogyassza el a fagyasztott élelmiszert.

A fagyasztott élelmiszer kiolvasztása

A berendezés típusától függően válassza 
valamelyik alábbi lehetőséget:

•	 Szobahőmérsékleten.

•	 A hűtőszekrényben.

•	 Légkeveréses vagy légkeverés nélküli 
elektromos sütőben.

•	 Mikrohullámú sütőben.

•	 Az olvadni kezdő vagy már kiolvadt 
élelmiszert ne fagyassza le újra. 
Az élelmiszert nem lehet 
újrafagyasztani, csak az elkészítése 
után (főzés, sütés).

•	 Ne tárolja hosszabb ideig a fagyasztott 
termékeket, mint a megengedett tárolási 
idejük.
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A vízadagoló használata (Opcionális)

A vízadagolóval könnyen juthat hideg vízhez anélkül, hogy kinyitná a hűtőgép ajtaját.

2

1

•	 Emelje meg a rekeszt (1).

•	 Emelje fel és húzza ki a víztartályt (2).

 - A víztartály kiemeléséhez fogja meg a 
két oldalán a fogantyúkat.

 - Az első használat előtt tisztítsa meg a 
víztartály belsejét.

•	 Töltse meg a víztartályt vízzel, úgy hogy 
stabil helyzetben legyen, figyelembe 
véve a kinyúló vízkivezető csövet.

 - Legfeljebb 4,5 liter vizet öntsön bele. Ha 
ennél több vízzel tölti meg, túlfolyhat a 
fedél lezárásakor.

 - Első feltöltésekor a víztartályból víz 
csöpöghet. Távolítson el belőle körülbelül 
500 ml vizet, ha ez történne.

 - Amíg a hűtőszekrényben van, nem lehet 
megtölteni vízzel a tartályt.

Víztartály

Vízadagoló csap

Kerek fedél
•	 1. módszer 

Nyissa fel a nyíl irányában a kerek 
fedelet a víz betöltéséhez. 
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•	 2. módszer 
Vegye le a nagy fedelet és töltse meg a 
tartályt vízzel.

 VIGYÁZAT!

A víztartály tisztítást követő 
összeszerelésekor győződjön meg arról, 
hogy az adagoló tömítése megfelelő.  
Vízszivárgást okozhat.

 A víztartály behelyezése után csukja 
be a hűtőgép ajtaját.

 - Az ajtó becsukása után ellenőrizze, 
hogy az adagoló csapja kívül van-e.

 VIGYÁZAT!

Szilárdan rögzítse a víztartályt a hűtőgép 
ajtajához. 
Ellenkező esetben lehet, hogy a víztartály 
nem működik megfelelően. 
Ne használja a hűtőszekrényt a víztartály 
nélkül. Ellenkező esetben hatékonysági 
probléma léphet fel.

 VIGYÁZAT!

A víztartályba kizárólag ásványvizet vagy 
tisztított vizet öntsön.

•	 Helyezzen egy poharat a vízadagoló 
nyílás alá, és nyomja enyhén a poharat 
az adagoló karjához. 
A víz kiloccsanásának elkerülése 
érdekében ügyeljen arra, hogy a pohár 
egy vonalban legyen az adagolóval.
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Vízadagolókar

LEZÁRÁS NYITÁS

 VIGYÁZAT!

Ellenőrizze, hogy a zárszerkezet „UNLOCK” 
(Nyitás) állásban van-e. 
Vizet csak ebben az állásban lehet 
adagolni.

A belső elemek eltávolítása

 VIGYÁZAT!

Összeszereléskor tegye a megfelelő helyre 
hűtőszekrény polcait, és ne helyezze be 
őket a felső oldalukkal lefelé. Ez személyi 
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

 A polcok visszahelyezésekor 
győződjön meg arról, hogy a „Front” 
(Elülső) felirattal ellátott oldal legyen 
a hűtőszekrény elejénél.

Polcok / Felhajtható polc (opcionális)
1. A polc áthelyezéséhez fogja azt meg 

mindkét kezével, és emelje meg, hogy 
leváljon a hátsó támaszokról. Ezután 
húzza félútig előre.
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a

2. A támaszok közötti részen (a) billentse 
meg a polcot 45˚-nál nagyobb szögben, 
az ábrán látható módon.

3. Keresse meg a polc kívánt szintjét, 
majd húzza fel előre a polcot úgy, hogy 
az elülső horgok beakadjanak kívánt 
szint első támaszaiba.

4. Az első oldalát felhúzva illessze be a 
polc hátsó szélét a hátsó támaszokba.

 Az eltávolításakor ügyeljen arra, hogy 
a polc ne ütődjön az ajtónak vagy a 
védőburkolatoknak.

•	  Ellenőrizze, hogy a polc minden 
támaszán egyformán támaszkodik.

•	 Ellenőrizze, hogy a polc minden 
horga beakadt a megfelelő 
támaszba. 

A hideg levegő  
kimeneti nyílásai.

 VIGYÁZAT!

Ha a legfelső polc a hideglevegő-kivezetés 
alatt található, a polcon tárolt élelmiszer 
megfagyhat (RB33/36* típusok)
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Ajtórekeszek

Két kézzel fogja meg az ajtórekeszeket, és 
emelje ki őket a helyükről.

•	  Az ajtók kinyitásakor és 
becsukásakor a magas dolgok 
leeshetnek, ha az ajtórekeszbe 
helyezi őket.

•	 Ne tároljon felnyitott növényi 
olajat az ajtórekeszben. Az olaj 
besűrűsödhet. A besűrűsödés 
elkerülése érdekében tárolja az 
olajat hűvös helyen. 
(Növényi olajok: szójababolaj, 
olívaolaj, szezámolaj stb.)

Víztartály (opcionális)

Emelje fel a rekeszt, két kézzel fogja meg a 
víztartályt, és maga felé emelve vegye ki a 
helyéről.

 A víztartály megléte modellfüggő.

CHEF BOX (Séfdoboz) (opcionális)

Az elülső fogantyúnál fogva húzza ki a 
séfdobozt.
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Az oldalsó fogantyúknál fogva vegye ki a 
séfdobozt.

 VIGYÁZAT!

A CHEF BOX (Séfdobozt) csak a 
fogantyúval nyissa ki.

 Ne helyezzen semmit a CHEF BOX 
(Séfdoboz) fedelére. 
Ne csukja be az ajtót.

Chef Pan (Séftepsi) (opcionális)

Be lehet helyezni a polc alá vagy a 
séfdobozba, valamint használható a 
sütőben is.

 VIGYÁZAT!

Ha a séftepsit a séfdoboz rekeszébe 
helyezi, akkor az megfagyhat. 
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 VIGYÁZAT!

A sütő használatakor távolítsa el a 
rekeszfedelet.

 VIGYÁZAT!

A séftepsi nem használható mikrohullámú 
sütőben.

 FIGYELEM!

Ügyeljen arra, nehogy leessen a 
rekeszfedél

Rekeszek
Húzza ki teljesen, majd enyhén emelje meg 
a rekeszeket az eltávolításukhoz.

•	 Ha a rekesz beszorul az ajtónál, előbb 
távolítsa el a polcot, majd emelje meg a 
rekeszt az eltávolításához.

A fiókok mozgatásához fogja meg szorosan 
a fiók fogantyúját.

 VIGYÁZAT!

Sérülést szerezhet, ha a mozgatáskor elejti 
a fiókot.
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A hűtőszekrény tisztítása

 FIGYELEM!

Ne használjon benzint, hígítót vagy 
Clorox™ tisztítószert a tisztításhoz. 
Ezek a vegyszerek károsíthatják a 
berendezés felületeit, és tűzveszélyt 
idézhetnek elő.

 VIGYÁZAT!

Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre, 
amíg az csatlakoztatva van az elektromos 
hálózathoz, mivel ez áramütést okozhat. 
A tűzveszély miatt ne tisztítsa a 
hűtőszekrényt benzinnel, hígítóval vagy 
autómosásra használt zsíroldószerekkel.

1. Húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét.

2. Enyhén nedvesítsen meg egy nem 
bolyhosodó, puha törlőkendőt vagy 
papírtörlőt.

 A hűtőszekrény tisztításához ne 
használjon tisztítószert, mert az a 
hűtőszekrény elszíneződését vagy 
károsodását okozhatja.

3. Törölje tisztára és szárazra a 
hűtőszekrény belsejét és külsejét.

4. Dugja be a hűtőszekrény tápkábelét.

 Ha nem jön víz a vízadagolóból, 
enyhén nyomja le a víztartály tetejét.

A LED-es világítás cseréje

Ha a belső vagy a külső LED-világítás 
meghibásodott, saját kezűleg ne szerelje le 
a lámpa burkolatát és a LED-világítást.

 Kérjük, lépjen kapcsolatba a 
szervizképviselettel.
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Az ajtó átfordítása (Opcionális)

A hűtőszekrény ajtajának átordítása előtt 
húzza ki a tápkábelt. A Samsung javasolja, 
hogy az ajtó átfordítását csak a Samsung 
által képzett szerelő végezze. Ezért a 
műveletért az ügyfélnek kell fizetnie.

 Az ajtónyitás megfordítása közben 
keletkezett sérülésekre a gyártói 
garancia nem terjed ki.  
Az ilyen esetek miatt kért javításokért 
az ügyfélnek kell fizetnie.

1. Mielőtt megpróbálkozna a hűtőgép 
ajtajának átfordításával, húzza ki 
a berendezés tápcsatlakozóját a 
fali aljzatból, és vegyen ki minden 
élelmiszert a hűtőgépből.

2. Ha a vásárló nem érzi úgy, hogy képes 
magabiztosan követni a felhasználói 
útmutató utasításait, végeztesse el a 
módosítást a Samsung szakszervizének 
szerelőjével.

3. Ne dugja be a berendezést közvetlenül 
az ajtó megfordítása után, hanem 
várjon legalább egy órát.

Szükséges szerszámok (nincs mellékelve és kiegészítő alkatrészek)

A hűtőszekrény háromféle csavarral rendelkezik különböző célokra. Járjon el óvatosan, és 
jegyezze meg a kicserélt csavarokat.

Nem tartozék

Csillagcsavarhúzó 
(+)

Lapos csavarhúzó 
(-)

11 mm-es 
villáskulcs  
(a zsanér 

tengelyéhez)

Nem tartozék Külön tétel

8 mm-es dugókulcs 
(a csavarokhoz)

5 mm-es 
imbuszkulcs 
(a középső 
zsanérhoz)

Zsanér burkolata
A fedélrekesz 

burkolata

 VIGYÁZAT!

Az ajtók felcserélésekor járjon el óvatosan a kis alkatrészekkel (csavar, fedél stb.), mert 
ezek veszélyt jelenthetnek a gyermekekre.
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Fogantyú felcserélése (csak a rúdfogantyús típusok esetén)

 A fogantyúk szétszerelésekor ügyeljen arra, nehogy megkarcolja a felületet.

 A felcserélési eljárás mindkét fogantyúra vonatkozik, a hűtőre és a fagyasztóra is.

1. Emelje fel a belső horgot egy lapos fejű 
csavarhúzóval.

2. Húzza fel a borító eltávolításához.

3. Az eltávolításhoz ismételje meg 
ugyanezeket a lépéseket az alsó 
borítón.
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4. A fogantyú eltávolításához lazítsa 
meg a két (felső és alsó) csavart egy 
csillagcsavarhúzóval.

5. Egy lapos fejű csavarhúzóval vegye le 
a két (felső és alsó) sapkát a fogantyú 
területén.

6. Egy csillagcsavarhúzóval húzza meg a 
fogantyút.

7. Helyezze be a belső horog borítóját a 
helyére. (ugyanúgy a külső horgon is)
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8. Helyezze vissza az eltávolított sapkákat 
a felső és alsó lyukra.

Az ajtók felcserélése 

12

1. Távolítsa el a vezetékburkolatot (1) és 
az ajtóburkolatot L (2).

2. Távolítsa el a zsanérburkolatot, hogy 
benyomhassa a horgot az alábbi rajz 
szerint.
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3. Húzza szét a ház csatlakozóját. 
Ezután távolítsa el a két csavart a felső 
zsanérból. 

 VIGYÁZAT!

Az ajtó nehéz, ezért ügyeljen, nehogy 
megsérüljön, amikor leveszi azt.

 VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne sértse 
meg a vezetéket.

4. A hűtőgép ajtaját óvatosan és 
egyenesen felemelve vegye le a 
középső zsanérról.

 VIGYÁZAT!

Az ajtó nehéz, ezért ügyeljen, nehogy 
megsérüljön, amikor leveszi azt.
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5. Szerelje szét a középső zsanért.

6. A hűtőgép ajtaját óvatosan és 
egyenesen felemelve vegye le az alsó 
zsanérról.

 VIGYÁZAT!

Az ajtó nehéz, ezért ügyeljen, nehogy 
megsérüljön, amikor leveszi azt.

A sapkák pozíciójának felcserélése. 

 VIGYÁZAT!

A fedél szétszerelésekor ügyeljen arra, 
hogy ne karcolja meg a felületet.

2

1

7. Óvatosan fektesse el a hűtőgépet. 
Távolítsa el a lábat (1) és az alsó 
zsanért (2).
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jobbbal
 8. A HŰTŐ és a FAGYASZTÓ ajtajai az alsó 

részen bizonyos részletekben eltérnek 
egymástól.

( 2 ) Vegye le az automatikus ajtózárót.

( 3 ) Távolítsa el a záróelemet.

( 4 ),( 5 ) Cserélje fel a tömszelence 
pozícióját.

( 6 ) Távolítsa el az ellenoldali csavart.

( 7 ) Helyezze be a záróelemet a másik 
oldalra.

( 8 ),( 9 ) Cserélje fel a záróelem 
pozícióját és szerelje össze.

( 10 ) Helyezze be az ellenoldali 
csavart.

 VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne 
szenvedjen sérülést.

9. A sapkacsavarok pozíciójának 
felcserélése.

 VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne 
szenvedjen sérülést. 
Helyezze be a záróelemet a másik oldalra.
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10. Szerelje fel a középső zsanért az 5 mm-
es imbuszkulccsal. Először a fagyasztó 
ajtaját és a középső zsanért szerelje 
fel. Ezután szerelje fel az alsó zsanért, 
majd a hűtőgép ajtaját a felső zsanérral

Az ajtó felszerelésének folyamata

•	 Középső zsanér > fagyasztóajtó 
> alsó zsanér > hűtőajtó a felső 
zsanérszerelvénnyel

•	 Ellenőrizze, hogy a csavarok meg 
vannak-e húzva.

 VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne 
szenvedjen sérülést.

1
11. Cseréje fel az alsó zsanér és a láb (jobb 

> bal) helyzetét. 
Szerelje fel az alsó zsanért, miután a 
fagyasztó ajtaját a középső zsanérra 
helyezte.

•	 Szerelje szét az automatikus 
ajtózáró sínjét és a csuklópántot 
( 1 ).

•	 A csuklópántot és az automatikus 
ajtózáró sínjét az ábra szerint 
szerelje fel.

•	 Ellenőrizze, hogy a csavarok meg 
vannak-e húzva.
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1 2

3 4

12. Vegye ki a fedélben lévő 
kezelőegységet a kezelőegység 
burkolatából az ábrán látható módon.

1

2

3

A

B

1

2

3

A

B

1

2

3

A

B

13. A kezelőpanel burkolatának ( 1 ) 
eltávolítása után fordítsa meg az ajtó 
vezetékeinek ( 2 ) irányát a másik 
oldalra a hűtőgép ajtaján (csak a 
kijelzővel rendelkező modelleknél). 
Szerelje össze a kezelőpanel burkolatát 
a csavarral (A) az ábra (3) szerint. 

 VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne 
szenvedjen sérülést.

 VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne sértse 
meg a vezetéket.
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1 2

3 4

5

14. ( 1 ) A felső zsanér tengelyének 
eltávolítása nem könnyű. Ezért a felső 
zsanér eltávolítása előtt szerelje szét a 
tengelyt.

( 2 ) A felső zsanér tengelyének 
kiszereléséhez használjon 11 mm-es 
villáskulcsot.

( 3 ) Fordítsa meg a felső zsanért, majd 
kézzel szerelje vissza a felső zsanér 
tengelyét.

( 4 ) Helyezze egy vonalba a felső 
zsanért és a tengelyt.

( 5 ) Egy 11 mm-es kulccsal állítsa 
be a jelölő vonal (4) és a csuklópánt 
tengelye közötti hézagot 4 mm-nél 
nagyobbra.

15. Úgy illessze be a felső zsanért, hogy a 
lyuk egy kicsit nagyobb legyen, majd 
hajtsa ki a felső zsanért a hűtőgép 
ajtajának felszereléséhez.

 Szerelési lépés

•	 Szerelje fel a felső zsanért a hűtőgép 
ajtajára.

•	 Szerelje fel a középső zsanért a 
hűtőgép ajtajára.

•	 Illessze a felső zsanért a szekrényre.

•	 Csavarja be a csavart.

•	 Ellenőrizze, hogy a csavarok meg 
vannak-e húzva. 
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16. Fordítsa meg az ajtókábel irányát a 
hűtőszekrény ajtajának másik oldala 
felé. 
Csatlakoztassa a vezetéket, majd 
helyezze el a kezelőpanel burkolatában. 
Helyezze a vezetéket a 
zsanérburkolatba. (Ellenőrizze, hogy a 
vezetéken a fehér szalag a csuklópánt 
burkolatához rögzül.) 
Ezután hajtsa be a rögzítőt az 
alábbi ábrán látható módon, nehogy 
szétessen.

 VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne sértse 
meg a vezetéket.

17. Helyezze a vezetéket a zsanérburkolat 
bordái közé az alábbi ábrán látható 
módon.

 VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne sértse 
meg a vezetéket. 
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18. Szerelje össze a zsanérburkolatot az 
alábbi ábrán látható módon.

 VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne sértse 
meg a vezetéket.
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19. Szerelje fel a fedélrekesz burkolatát 
(külön tétel) a hátoldalra.

20. Helyezze be az ajtókábel burkolatát 
a hűtőszekrény ajtajának felső 
részébe, majd nyomja be a teljes 
összeszereléshez. 
Ellenőrizze a kábel helyzetét; a 
kábelnek az ajtókábel burkolata mögött 
kell lennie.

 VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne sértse 
meg a vezetéket.
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21. Szerelje össze a vezérlőegység fedelét.
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Hibaelhárítás

HIBAJELENSÉG MEGOLDÁS

A berendezés 
egyáltalán nem 
működik, vagy a 
hőmérséklet túl 
magas.

•	 Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e bedugva.

•	 Ellenőrizze az elülső panelen, hogy a hőmérséklet-szabályozó a 
megfelelő hőmérsékletre van-e állítva.

•	 Ellenőrizze, hogy nincs-e a berendezés közvetlen 
napsugárzásnak vagy sugárzó hőnek kitéve. 
Ilyen esetekben előfordulhat, hogy nem képes olyan jól hűteni. 
Úgy helyezze üzembe, hogy ne érje közvetlen napfény, és ne 
legyen hőforrás a közelében.

•	 Ellenőrizze, nincs-e túl közel a berendezés a falhoz. 
Ilyen esetekben előfordulhat, hogy nem képes megfelelően 
hűteni. Tartsa meg a kellő távolságot a faltól.

•	 Ellenőrizze, nincs-e túl sok étel a hűtőszekrényben, amelyek 
esetleg eltakarják a szellőzőnyílást.  
Ahhoz, hogy a hűtőszekrény megfelelő hőmérsékleten 
üzemelhessen, ne terhelje túl.

A hűtőtérben 
megfagy az 
élelmiszer.

•	 Ellenőrizze az elülső kijelzőpanelen, hogy a hőmérséklet-
szabályozó a leghidegebb hőmérsékletre van-e állítva.

•	 Ellenőrizze, hogy nem túl alacsony-e a környezeti hőmérséklet.

•	 Ügyeljen arra, hogy ne tároljon nagy víztartalmú élelmiszereket 
a hűtőszekrény leghidegebb részén.

Szokatlan zaj 
hallható.

•	 Ellenőrizze, hogy a berendezés stabil és egyenletes padlón 
helyezkedik-e el.

•	 Ellenőrizze, nincs-e túl közel a berendezés a falhoz.

•	 Ellenőrizze, hogy nem esett-e valami a berendezés alá vagy 
mögé.

•	 Ellenőrizze, hogy a zaj nem a kompresszorból jön-e.

•	 Kattogó zaj keletkezik, amikor bizonyos részegységek kitágulnak, 
illetve összehúzódnak.
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HIBAJELENSÉG MEGOLDÁS

Az elülső sarkok 
és a berendezés 
oldalai melegek, 
és páralecsapódás 
kezdődik.

•	 Hőálló csövek vannak beszerelve a berendezés elülső sarkaiba, 
amelyek megakadályozzák a páralecsapódást. Amikor a 
környezeti hőmérséklet emelkedik, ez nem mindig hatékony. Ez 
ugyanakkor nem rendellenesség.

•	 Nagyon nedves időben páralecsapódás keletkezhet a berendezés 
külső felületén, amikor a levegő nedvessége érintkezésbe lép a 
berendezés hideg felületével.

A fagyasztóból 
folyadék 
bugyogása 
hallatszik.

•	 Ez a hűtőközeg, ami a berendezés belsejét hűti.

A fagyasztóban 
kellemetlen szag 
érezhető.

•	 Ellenőrizze, hogy nincs-e étel kifolyva a hűtőszekrényben. 

•	 Ügyeljen az erős szagú ételek (például hal) légmentes 
csomagolására.

•	 Rendszeresen tisztítsa ki a hűtőszekrényt, és dobjon ki minden 
romlott élelmiszert.  
A hűtőszekrény belsejének tisztításakor áramtalanítsa a 
készüléket, és az ételeket tárolja máshol. Törölje szárazra egy 
száraz konyharuhával, majd 2-3 óra elteltével áramoltasson 
levegőt a hűtőszekrényben.

Jégréteg van a 
berendezés falain.

•	 Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokat nem takarják-e el a 
hűtőszekrényben tárolt élelmiszerek.

•	 Hagyjon minél több helyet az élelmiszerek között, hogy jobb 
legyen a szellőzés.

•	 Ha a fagyasztórekesz nincs teljesen becsukva, vagy a becsukását 
valami megakadályozza, a külső pára jelentős jégképződéshez 
vezethet.

Páralecsapódás 
keletkezik a 
berendezés belső 
falain a zöldségek 
körül.

•	 A magas víztartalmú élelmiszert fedetlenül tárolja magas 
páratartalom mellett, vagy az ajtót hosszú ideig nyitva hagyta.

•	 Tárolja az élelmiszert lefedve vagy légmentesen záródó 
edényekben.
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Beépítés (RB33/36* típusok)

Szerelőkészlet

2

3

4

1

Szerelőkészlet

Szám Alkatrésznév Alkatrészkód Mennyiség (db)

1 VEZETŐÉK DA61-10557A 2

2 B LAP DA63-08121A 3

3 FEDÉLÉK DA97-15853A 2

4 TÖMÍTŐ PE HAB DA62-01136X 4

DA68-03174H (HU)-05.indd   60 2015. 4. 16.   �� 1:40



Hugarian 61

B
eép

ítés (R
B

3
3

/3
6

* típ
u

so
k

)

Méretek 

Az energiahatékonyság érdekében javasolt méretek

50 X 400 mm
30 mm 30 mm

50 mm

10 mm

200 mm

220 mm

•	 Ha a termék szekrénybe kerül beépítésre, a hűtőszekrény beszerelésekor vegye 
figyelembe a szükséges távolságokat és nyílásokat, lásd feljebb.

•	 Ha a javasoltnál kisebb nyílás áll rendelkezésre a készülék oldalainál, az 
nem fogja akadályozni az eszköz működését, ám a hűtőszekrény a névleges 
energiafogyasztásánál több energiát fog fogyasztani.

RB36 
Min. 2007 mm 
Max. 2017 mm

RB33 
Min. 1917 mm 
Max. 1927 mm

RB36 
Min. 2017 mm 
Max. 2027 mm 

RB33 
Min. 1927 mm 
Max. 1937 mm

Min. 598 mm Min. 598 mm

Min. 590 mm

nyílás

Oldalsó 
nyílások

Min.: szerelés előtt 
Max.: szerelés után
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590 mm 10,0 mm

Rés: 1,0 mm

RB36 2017 mm 
RB33 1927 mm

R
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RB36 2027 mm 
RB33 1937 mm

Rés: 10,0 mm

10,0 mm

Forgassa az elülső lábat az óramutató járásával 
megegyezően 9,0 mm-t (8 fordulatot).
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Szerelés

Helyezze a vezetőékeket a  
szekrény hátsó sarkaiba.

Ellenőrizze vízszintmérővel, hogy a vezetőékeket 
vízszintes padlóra helyezze.

 VIGYÁZAT!

•	 Csomagolja ki a terméket, és tartsa a csomagolóanyagokat olyan helyen, ahol 
gyermekek nem férhetnek hozzá.

•	 Óvatosan járjon el, amikor a hűtőt a szekrénybe illeszti, vagy kinyitja az ajtót, mert 
becsípheti az ujját.

•	 Ne helyezze a terméket a tápkábelre a szekrénybe való beépítés során. 
- A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.

•	 A termék elhelyezését követően dugja be a tápkábelt a fali csatlakozóba.

•	 A szerelőkészletben található vezetőékek a szekrény helyreillesztéséhez használhatók. 
Ne használja őket a rendeltetésüktől eltérő célokra.

•	 Ha a telepítés nem az előírt módszerrel történik, az energiafogyasztás növekedni fog.
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1. Forgassa az óramutató járásával 
megegyezően a láb 9,0 mm-rel (8 
fordulat) történő kiengedéséhez.

360

360

2. Illessze a mellékelt PE hab tömítéseket 
a termék hátuljára 4 helyen.
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3. Illessze a termék bal szélét a szerkény 
bal oldalához, majd fordítsa a termék 
jobb szélét a szekrény jobb oldalához, 
az ábra szerint.

4. Tolja be a hűtőt a szekrénybe, hogy 
a termék alja egy vonalba kerüljön a 
szekrény aljával.
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5. Állítsa be a vízszintező lábakat, hogy 
a termék és a szekrény egy vonalban 
legyenek.

•	 Ha kiáll a termék felső része: 
fordítsa a lábakat az óramutató 
járásával megegyező irányba a 
kiegyenlítéséhez.

•	 Ha a termék felső része beljebb 
van: fordítsa a lábakat az óramutató 
járásával ellentétes irányba a 
kiegyenlítéséhez.
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6. Illessze a mellékelt „ㄱ” alakú alkatrészt 
a hűtőszekrény bármely oldalára a 
szekrény és a hűtőszekrény oldalai 
közé a rés kitöltésére, az alább látható 
módon.

•	 A mellékelt B LAP segítségével kitöltheti 
az oldalfalaknál keletkezett réseket.
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A helyiség hőmérsékletének határértékei
A hűtőszekrény az adatlapján szereplő hőmérsékleti kategóriának megfelelő környezeti 
hőmérsékleten működik megfelelően.

Kategória Szimbólum
Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561
Bővített hőmérséklet-tartomány SN +10 – +32 +10 – +32

Mérsékelt égövön N +16 – +32 +16 – +32
Szubtrópusi égövön ST +16 – +38 +18 – +38

Forró égövön T +16 – +43 +18 – +43

 A belső hőmérsékleteket olyan tényezők befolyásolhatják, mint a hűtőszekrény/
fagyasztószekrény elhelyezkedése, a külső hőmérséklet, valamint az ajtónyitások 
gyakorisága. Szükség szerint állítsa be a hőmérsékletet ezen tényezők 
ellensúlyozásához.

Hungary

A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, 
hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait 
(pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási 
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által 
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében 
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen 
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható 
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi 
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és 
hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból 
biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják 
meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem 
szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE 
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, 

forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

1138.Budapest Dunaviárg utca 2. Gateway office bulding, Tower 1 
0680SAMSUNG (0680-726-786) 
0680PREMIUM (0680-773-648) 

http://www.samsung.com/hu/support

DA68-03174H-05
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