
Kylskåp
bruksanvisning

se möjligheterna

Tack för att du väljer att köpa en produkt från Samsung.

Svenska

Fristående apparat

Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.
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2_ säkerhetsinformation

SÄKERHETSINFORMATION

•  Innan du börjar använda 

apparaten bör du 

noggrant läsa igenom 

bruksanvisningen och spara 

den på en säker plats, i 

närheten av apparaten, för 

framtida bruk.

•  Använd bara apparaten 

för avsett syfte, enligt 

vad som beskrivs i den 

här bruksanvisningen. 

Den här apparaten är inte 

avsedd att användas av 

personer (inklusive barn) 

med nedsatt fysisk, psykisk 

eller mental förmåga, eller 

avsaknad av erfarenhet och 

kunskap, förutom om de 

övervakas och instrueras i 

hur apparaten används av 

en person som ansvarar för 

deras säkerhet.

•  Denna apparat kan 

användas av barn från 8 år 

och äldre och personer med 

nedsatt fysisk, sensorisk 

eller mental förmåga eller 

utan erfarenhet och kunskap 

om de har övervakats eller 

instruerats i att använda 

apparaten på ett säkert 

sätt och förstår riskerna i 

samband med att använda 

apparaten. Barn får inte leka 

med enheten. Rengöring och 

användarunderhåll ska inte 

utföras av barn utan tillsyn.

•  Varningar och viktiga 

säkerhetsinstruktioner i 

den här bruksanvisningen 

inkluderar inte alla möjliga 

fall eller situationer som kan 

inträffa. Det är ditt ansvar att 

använda sunt förnuft, vara 

försiktig och noggrann när 

du installerar, underhåller och 

använder apparaten.

•  Eftersom följande 

anvisningar är för fl era olika 

modeller kan egenskaperna 

hos kylskåpet variera något 

från de som beskrivs i den 

här bruksanvisningen, och 

alla varningsmeddelanden 

behöver inte vara giltiga. 

Om du har frågor angående 

detta ska du kontakta det 

närmaste servicecentret 

eller söka efter hjälp och 

information online på 

www.samsung.com.

Säkerhetsinformation
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Viktiga säkerhetssymboler 
och försiktighetsanvisningar:

VARNING

Farlig eller osäker 
användning som 
kan leda till allvarlig 
personskada eller 
dödsfall.

FÖRSIKTIGHET

Farlig eller osäker 
användning som 
kan leda till mindre 
personskada eller 
materiell skada.

Gör INTE detta.

Demontera INTE.

Rör INTE.

Följ anvisningarna 
noggrant.

Ta ur kontakten ur 
vägguttaget.

Kontrollera att 
enheten är ansluten 
till jord för att undvika 
elstötar.

Ring kontaktcentret 
för hjälp.

Obs!

De här varningsmeddelandena 
är till för att undvika att du 
eller någon annan skadar sig.
Följ dem noga.

När du läst igenom detta 
avsnittet ska du förvara 
det på en säker plats för 
framtida användning.

CE-meddelande
Den här produkten 

har fastställts efterleva 

lågspänningsdirektivet 

(2006/95/EG), direktivet för 

elektromagnetisk kompatibilitet 

(2004/108/EG), RoHS-

direktivet (2011/65/EU), den 

kommissionsdelegerade 

förordningen (EU) 

nr. 1060/2010 och 

ekodesigndirektivet (2009/125/

EG) enligt förordning (EG) nr 

643/2009 för den Europeiska 

Unionen. (Endast för produkter 

som säljs inom EU)
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ALLVARLIGA 
VARNINGSMEDDELANDEN 
FÖR TRANSPORT OCH 
LEVERANS

•  Under transport och 

installation av apparaten 

bör åtgärder vidtas för att 

garantera att inga delar 

av kylslingan skadas.

•  R-600a eller R-134a används 

som kylmedium. Märkningen 

på kompressorn på baksidan 

av apparaten eller typskylten 

i kylskåpet visar vilket 

kylmedium som används i 

kylskåpet. 

•  När den här produkten 

innehåller brandfarlig gas 

(kylmedium R-600a):

-  Kylmedium som läcker från 

rören kan antändas eller 

orsaka ögonskada. Om en 

läcka upptäcks ska öppen 

eld eller andra möjliga 

antändningskällor undvikas 

och rummet i vilket apparaten 

befi nner sig ska vädras i fl era 

minuter.

-  För att undvika att 

brandfarliga blandningar av 

gas-luft uppstår vid en läcka 

i kylslingan, ska apparaten 

placeras i ett rum som är 

tillräckligt stort för den mängd 

kylmedium som används i 

apparaten.

-  Använd aldrig en apparat 

visar tecken på skada. 

Kontakta din återförsäljare 

om du är osäker. Rummet 

där kylskåpet ska placeras 

måste ha en volym på 

minst 1 m³ per 8 g R-600a-

kylmedium i apparaten. 

Mängden kylmedium som 

fi nns i din apparat visas på 

typskylten i apparaten. 

-  Om apparaten innehåller 

kylmedium isobutan 

(R-600a), en miljövänlig 

naturgas, men även ett 

bränsle. Under transport 

och installation av apparaten 

ska åtgärder vidtas för att 

garantera att inga delar av 

kylslingan skadas.

ALLVARLIGA 
VARNINGSMEDDELANDEN 
FÖR INSTALLATIONEN

•  Installera inte den här 

apparaten på en fuktig, 

oljig eller dammig plats, 

på en plats där den 

utsätts för direkt solljus 

och vatten (regndroppar).

VARNING

VARNING
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-  Sliten isolering på elektriska 

delar kan orsaka elstötar eller 

brand.

•  Placera inte kylskåpet i direkt 

solljus och utsätt det inte för 

värme från spisar, element 

eller andra apparater.

•  Anslut inte fl era apparater till 

samma grenuttag.

Kylskåpet ska alltid anslutas 

till ett eget strömuttag med 

en spänning som matchar 

kylskåpets typskylt.

-   Detta ger bästa prestanda 

och förhindrar också 

överbelastning av husets 

elinstallation, vilket skulle 

kunna orsaka brand från 

överhettade ledningar. Om 

vägguttaget sitter löst ska du 

inte ansluta kontakten.

-  Det fi nns risk för elstötar eller 

brand.

•  Använd inte en sladd som 

är sprucken eller sliten på 

längden eller i ändarna.

•  Böj inte strömsladden för 

mycket och placera inte 

tunga föremål på den.

•  Använd inte aerosoler nära 

kylskåpet.

-   Aerosoler som används 

nära kylskåpet kan orsaka 

explosion eller brand.

•  Installera inte den här 

apparaten på en plats där det 

kan läcka ut gas.

-    Detta kan resultera i elstötar 

eller brand.

•  Det rekommenderas att 

installation och service av 

den här apparaten utförs 

av kvalifi cerade tekniker 

eller serviceföretag.

-  Om du inte gör så kan det 

resultera i elstötar, brand, 

explosion, problem med 

produkten eller skada.

•  Det här kylskåpet måste 

installeras och placeras 

korrekt i enlighet med 

bruksanvisningen innan det 

används.

•  Anslut kontakten i rätt 

position med sladden 

hängandes.

-  Om du ansluter kontakten 

upp och ned kan ledningen 

gå av och orsaka brand eller 

elstötar.

•  Kontrollera att kontakten inte 

är hoptryckt eller skadad på 

baksidan av kylskåpet.

•  Var försiktig så att inte 

sladden körs över eller 
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skadas när kylskåpet fl yttas.

- Detta är en brandrisk.

•  Apparaten måste placeras 

så att kontakten kan kommas 

åt efter installationen.

•  Kylskåpet måste anslutas 

till jord.

-  Du måste ansluta kylskåpet 

till jord för att undvika 

strömläckage eller elstötar 

orsakade av läckström från 

kylskåpet.

•   Använd aldrig gasledningar, 

telefonledningar eller andra 

potentiella åskledare som 

jord.

-  Felaktig användning av 

jordledningen kan orsaka 

elstötar.

•  Om sladden är skadad 

ska du byta ut den 

omedelbart via tillverkaren 

eller dess 

servicerepresentant.

•   Kylskåpets säkring ska bytas 

av en kvalifi cerad tekniker 

eller ett serviceföretag.

-   Om du inte gör det kan 

det resultera i elstötar eller 

personskada. 

Kontakta ett servicecenter 

om du upptäcker någon 

skada på produkten efter att 

förpackningsmaterialet har 

tagits bort.

FÖRSIKTIGHETSMEDDELANDEN 
FÖR INSTALLATION

•  Se till att inga 

ventilationsöppningar i 

apparatens hölje eller 

struktur blockeras.

•  Låt apparaten stå i 2 timmar 

efter installationen.

ALLVARLIGA 
ARNINGSMEDDELANDEN 
FÖR ANVÄNDNING

•  Sätt inte i kontakten med 

våta händer.

•  Förvara inte några föremål 

ovanpå apparaten.

-  När du öppnar eller stänger 

dörren kan föremål falla ned 

och orsaka personskada och/

eller materiell skada.

•  Ställ inte en vattenfylld 

behållare ovanpå kylskåpet.

-  Utspillt vatten kan leda till 

brand eller elstötar.

•  Låt inte barn hänga på 

dörren.

FÖRSIKTIGHET

VARNING
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-   Allvarlig personskada kan 

uppstå annars.

•  Lämna inte kylskåpsdörrarna 

öppna medan kylskåpet inte 

används och låt inte barn 

stiga in i kylskåpet. 

•  Låt inte spädbarn eller barn 

stiga i lådan.

-  Det kan orsaka dödsfall från 

kvävning genom klämning, 

eller personskada.

• Sitt inte på frysdörren.

-  Dörren kan gå sönder och 

orsaka personskada.

•  Om du tar bort avskiljaren 

från lådan för rengöring 

eller andra åtgärder, måste 

du installera avskiljaren 

igen, med de medföljande 

skruvarna, för att förhindra 

att barn stängs in.

•  Stoppa aldrig in fi ngrarna 

eller andra objekt i 

vattenmaskinens hål.

-  Annars kan personskada eller 

materiell skada uppstå.

•  Förvara inte fl yktiga eller 

brandfarliga ämnen, t.ex. 

benzen, tinner, alkohol, eter 

eller gasol, i kylskåpet.

-  Förvaring av sådana 

produkter kan orsaka en 

explosion.

•  Förvara inte läkemedel 

som är känsliga för 

låga temperaturer, 

vetenskapsmaterial 

eller andra produkter 

som är känsliga för låga 

temperaturer i kylskåpet,

-  Produkter som kräver strikta 

temperaturkontroller får inte 

förvaras i kylskåpet.

•  Placera inte och använd 

inte elektriska apparater 

i kylskåpet, förutom om 

de är av en typ som 

rekommenderas av 

tillverkaren.

•  Använd inte en hårtork till att 

torka insidan av kylskåpet. 

Placera inte ett tänt ljus i 

kylskåpet för att ta bort dålig 

lukt.

-  Detta kan resultera i elstötar 

eller brand.

•  Vidrör inte insidan av frysens 

väggar eller produkter som 

förvaras i frysen med våta 

händer.

- Detta kan orsaka köldskador.

•  Använd inte mekaniska 

enheter eller andra 

sätt att skynda på 

upptiningsprocessen, 

förutom de som 
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rekommenderas av 

tillverkaren.

• Skada inte kylslingan.

•  Den här produkten är 

endast avsedd för 

förvaring av livsmedel i 

hemmiljö.

•  Flaskor bör förvaras tätt 

tillsammans så att de inte 

ramlar ut.

•  Vädra direkt vid en gasläcka 

(t.ex. propan, gasol etc.), 

utan att röra kontakten. 

Vidrör inte apparaten eller 

sladden.

- Använd inte en fl äkt.

-  Detta kan orsaka en gnista 

som resulterar i explosion 

eller brand.

•  Använd endast LED-lampor 

från tillverkaren eller dess 

servicerepresentant.

•  Barn ska övervakas för att 

säkerställa att de inte leker 

med apparaten och/eller 

klättrar in i den.

•  Demontera inte och 

reparera inte kylskåpet på 

egen hand.

-   Detta kan orsaka 

brand, funktionsfel och/

eller personskada. Vid 

funktionsfel kontaktar du din 

återförsäljare.

•  Om underligt ljud, brand, 

lukt eller rök kommer från 

apparaten ska du dra ur 

kontakten omedelbart 

och kontakta närmaste 

servicecenter.

-  Om du inte gör det kan det 

resultera i elstötar eller brand.

•  Om du har svårigheter när du 

byter lampa ska du kontakta 

servicerepresentanten. 

•  Om produkten är utrustad 

med LED-lampor ska du inte 

demontera lamphöljet och 

LED-lampan på egen hand.

-  Kontakta din 

servicerepresentant.

•  Om det fi nns damm eller 

vatten i kylskåpet ska du dra 

ur kontakten och kontakta 

ditt Samsung Electronics-

servicecenter.

- Det fi nns risk för brand.
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FÖRSIKTIGHETSMEDDELANDEN 
FÖR ANVÄNDNING

•  För att få bästa prestanda 

med produkten,

-  Ställ inte livsmedel för nära

   ventilerna längst in i 

apparaten eftersom det kan 

blockera luftcirkulationen i 

kylfacket.

-  Paketera livsmedel korrekt 

eller stoppa det i en lufttät 

behållare innan du ställer in 

det i kylskåpet.

-  Ställ inte nya livsmedel som 

ska frysas bredvid livsmedel 

som redan är fryst.

•  Ställ inte kolsyrade eller 

mousserande drycker i 

frysfacket. Ställ inte fl askor 

eller glasbehållare i frysen.

-  När innehållet fryser kan 

glaset gå sönder och orsaka 

personskada och materiell 

skada.

•  Ändra inte och modifi era inte 

kylskåpets funktionalitet.

-   Ändringar eller modifi eringar 

kan orsaka personskador 

och/eller skador på 

egendom. Alla ändringar 

eller modifi eringar som utförs 

av tredje part på den här 

slutprodukten täcks inte av 

FÖRSIKTIGHET

Samsungs garanti och är 

inte heller Samsungs ansvar 

gällande säkerhetsproblem 

och skador som kan orsakas 

av modifi eringar av tredje part.

• Blockera inte lufthålen.

-  Om lufthålen blockeras, 

särskilt med plastpåsar, kan 

kylskåpet bli överkylt. Om 

den här nedkylningsperioden 

pågår för länge kan 

vattenfi ltret gå sönder och 

orsaka en vattenläcka.

-  Ställ inte nya livsmedel som 

ska frysas bredvid livsmedel 

som redan är fryst.

•  Beakta längsta förvaringstider 

och utgångsdatum för frysta 

varor. 

•  Fyll bara på vattenbehållaren, 

isfacket och vattenkuber 

med dricksvatten.

•  Använd endast ismaskinen 

som följer med kylskåpet.

•  Vattenförsörjningen för det 

här kylskåpet får endast 

installeras/anslutas av en 

kvalifi cerad person och 

endast till dricksvatten.

•  För att ismaskinen ska 

fungera korrekt krävs ett 

vattentryck på 138–862 kPa 

(1,4–8,8 kgf/cm
2
). 
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•  Spreja inte fl yktiga material 

som insektsmedel på 

apparatens yta.

-  Förutom att det är skadligt 

för människor kan det också 

orsaka elstötar, brand eller 

problem med produkten.

•  Utsätt inte glasytan för 

kraftiga slag eller överdrivet 

högt tryck.

-  Trasigt glas kan orsaka 

personskador och/eller 

skador på egendom. 

FÖRSIKTIGHETSMEDDELANDEN 
FÖR RENGÖRING OCH 
UNDERHÅLL

•  Spreja inte vatten direkt 

på insidan eller utsidan av 

kylskåpet.

-  Det fi nns risk för brand eller 

elstötar. 

•   Använd inte och placera 

inte ämnen som är 

temperaturkänsliga, t.ex. 

lättantändliga sprejer, 

lättantändliga föremål, torr 

is, medicin eller kemikalier 

i närheten av kylskåpet. 

Förvara inte fl yktiga eller 

lättantändliga föremål eller 

ämnen (benzen, tinner, 

FÖRSIKTIGHET

propangas etc.) i kylskåpet.

-  Det här kylskåpet är endast 

för att förvara livsmedel.

-  Detta kan resultera i brand 

eller explosion. 

•  Spreja inte rengöringsmedel 

direkt på displayen.

-  Tryckta bokstäver på 

displayen kan lossna.

•  Avlägsna främmande föremål 

eller damm från kontaktens 

stift. Men använd inte en blöt 

eller fuktig trasa när du gör 

ren kontakten, eller avlägsnar 

främmande material eller 

damm från kontaktens stift.

-  Annars kan det orsaka brand 

eller elstötar.

•  Stoppa aldrig in fi ngrarna 

eller andra objekt i vatten- 

eller ismaskinens hål.

-  Det kan orsaka en 

personskada eller materiell 

skada.

•   Dra ur kontakten innan 

du gör rent eller utför 

underhåll på kylskåpet.

VARNING
 Rengör med en mjuk 

trasa med neutralt 

rengöringsmedel.
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ALLVARLIGA 
VARNINGSMEDDELANDEN 
FÖR KASSERING

•   Kontrollera att inga av 

rören på apparatens 

baksida är skadade innan 

den kasseras.

•  R-600a eller R-134a 

används som kylmedium. 

Märkningen på kompressorn 

på baksidan av apparaten 

eller typskylten i kylskåpet 

visar vilket kylmedium 

som används i kylskåpet. 

Om produkten innehåller 

lättantändlig gas (kylmedium 

R-600a) ska du kontakta 

de lokala myndigheterna 

för säker kassering av 

den här produkten. 

Cyklopentan används 

som blåsgas för isolering. 

Gaserna i isoleringsmaterial 

kräver särskilda 

kasseringsprocesser. 

Kontakta de lokala 

myndigheterna angående 

säker miljökassering av den 

här produkten. Kontrollera att 

inga av rören på apparatens 

baksida är skadade innan 

kassering. Rören ska öppnas 

på en öppen plats.  

FÖRSIKTIGHET

•  När den här produkten, 

eller andra kylskåp kasseras 

ska dörrar, dörrtätning och 

dörrreglar tas bort så att inte 

små barn eller djur kan bli 

instängda.

Lämna hyllorna på plats så 

att det blir svårare för små 

barn att klättra in. Barn ska 

övervakas för att säkerställa 

att de inte leker med den 

gamla apparaten. 

•  Kassera den här produktens 

förpackningsmaterial på ett 

miljövänligt sätt. 

 

 YTTERLIGARE TIPS FÖR 
EN KORREKT 
ANVÄNDNING

•  Vid strömavbrott ska du 

ringa ditt elföretag och fråga 

hur länge avbrottet kommer 

att pågå.

-  De fl esta strömavbrotten 

fi xas inom en timme eller två 

och påverkar inte kylskåpets 

temperatur. Dock bör du 

försöka att öppna dörren så 

få gånger som möjligt under 

strömavbrott.

-  Om strömavbrottet pågår 

i mer än 24 timmar ska du 

plocka ur allt fryst livsmedel.
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•  Om nycklar följer med 

kylskåpet ska de inte förvaras 

i närheten av apparaten och 

utom räckhåll för barn.

•  Apparaten fungerar eventuellt 

inte korrekt (temperaturen 

kan eventuellt bli för hög i 

kylskåpet) när den under 

en längre tid placeras på en 

plats med lägre temperaturer 

än den lägsta temperaturen 

för vilken apparaten 

tillverkades.

•  Förvara inte livsmedel som 

lätt går förlorat vid låga 

temperatur, t.ex. bananer 

och meloner.

•   Apparaten är frostfri, vilket 

betyder att apparaten 

inte behöver avfrostas 

manuellt, eftersom det utförs 

automatiskt.

•  Temperaturstigningar under 

avfrostningen följer ISO-krav. 

Men om du vill undvika en 

olämplig temperaturökning 

för det frysta livsmedlet under 

avfrostning av apparaten 

ska du linda in det frysta 

livsmedlet med fl era lager av 

tidningspapper.

•  Temperaturökningar under 

avfrostningen kan förkorta 

det frysta livsmedlets 

förvaringstid.

•  Du behöver inte koppla bort 

kylskåpet från strömmen om 

du ska vara borta i mindre än 

tre veckor.

Men ta bort all mat om du 

ska vara borta i tre veckor 

eller längre.

Dra ur kylskåpets kontakt och 

gör rent det, skölj och torka.

•   Innehåller fl uorerade 

växthusgaser inkluderade i 

Kyotoprotokollet. 

•  Skum blåst med 

fl uorinerade växthusgaser.

Skumblåsningstillsats: 

Perfl uorohexane Global 

uppvärmningspotential 

(GWP) = 9,000 

Tips för att spara energi
-  Installera apparaten i ett 

svalt, torrt rum med lämplig 

ventilation.

    Kontrollera att den inte 

utsätts för direkt solljus och 

placera den aldrig nära en 

direkt värmekälla (t.ex. ett 

element).

-  Blockera aldrig apparatens 

ventiler eller galler.
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-  Låt varma livsmedel svalna 

innan du ställer in dem i 

apparaten.

-  Tina upp frysta livsmedel i 

kylskåpet. På så sätt används 

den frysta produktens 

temperatur till att kyla 

livsmedel i kylskåpet.

-  Lämna inte apparatens dörr 

öppen under en längre tid 

när du ställer in eller plockar 

ut livsmedel. Ju kortare tid 

dörren är öppen, desto 

mindre is skapas i frysen.

-  Gör ren baksidan av 

kylskåpet regelbundet. 

Dammansamlingar ökar 

energiförbrukningen.

-  Ställ inte in temperaturen 

med mer kyla än vad som är 

nödvändigt.

-  Se till att tillräckligt mycket 

luft får tränga ut under 

kylskåpet och på kylskåpets 

baksida. Täck inte över 

ventilationsöppningarna.

-  Lämna tillräckligt med 

utrymme åt höger, vänster, 

bak och ovanpå under 

installationen.

Detta bidrar till att minska 

energiförbrukningen och hålla 

nere elräkningarna.

-  För effektivast 

energianvändning ska du 

låta alla inre tillbehör såsom 

korgar, lådor och hyllor vara 

kvar på samma plats som de 

levererades på.

Denna apparat är 
avsedd för användning 
i hushåll och liknande 
användningsområden så 
som
-  personalkök i butiker, kontor 

eller andra arbetsomgivningar;

-  bondgårdar och av gäster 

på hotell, motell och andra 

bostadsomgivningar;

-  bed- and-breakfast-liknande 

omgivningar;

-  catering och liknande 

ej kommersiella 

användningsområden.
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FÖRBEREDELSER INFÖR 
INSTALLATIONEN AV KYLSKÅPET
Grattis till ditt köp av ett Samsung-kylskåp. 

Vi hoppas du uppskattar de toppmoderna 

funktionerna och effektiviteten som den här nya 

apparaten har att erbjuda.

Välja den bästa platsen för kylskåpet

• Välj en plats med en lättillgänglig vattenanslutning.

• Välj en plats utan direkt solljus.

• Välj en plats med plant (eller nästan plant) golv.

• Välj en plats med tillräckligt utrymme för att 

öppna kylskåpsdörrarna.

• Se till att det fi nns tillräckligt utrymme åt höger, 

vänster, bak och ovanpå för luftcirkulation.

 Om kylskåpet inte har tillräckligt med utrymme 

fungerar eventuellt inte det interna kylsystemet korrekt.

• Kontrollera att apparaten lätt kan fl yttas för 

eventuellt underhåll eller service.

•  Installera inte kylskåpet där temperaturen kan 

sjunka under 10 °C.

AA

BB

CC DD

EE

Modell RFG23U*

Djup ”A” 605 mm

Bredd ”B” 908 mm

Höjd ”C” 1700.5 mm

Total höjd ”D” 1769 mm

Djup ”E” 1103 mm

1636 mm1636 mm 364 mm364 mm

135135°° 135135°°

50 mm50 mm

908 mm908 mm

60
5 

m
m

60
5 

m
m

10
89

 m
m

10
89

 m
m

108 mm108 mm

46 mm46 mm

11
03

 m
m

11
03

 m
m

Varje mätning baseras på designmåtten, så 

de kan skilja beroende på mätningsmetod.

Installera kylskåpet
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När du fl yttar kylskåpet

För att undvika skador på golvet ska du 

kontrollera att de främre reglerbara benen är 

uppfälda (ovanför golvet).

Mer information fi nns under "JUSTERA 

DÖRRARNA" i den här bruksanvisningen.

(på sidan 17)

GOLV
För korrekt installation måste det här kylskåpet 

placeras på ett hårt material med en jämn yta som 

är i samma höjd som resten av golvet.

Den här ytan måste vara tillräckligt hård för att 

bära ett fullt kylskåp.

För att skydda golvets yta ska du skära av en stor 

del av kartongen och lägga den under kylskåpet 

där du arbetar. Kontrollera att du drar kylskåpet 

rakt ut och skjuter det rakt in när du fl yttar det.

TA BORT KYLSKÅPSDÖRRARNA

Om kylskåpet är för stort för att passera genom 

en dörröppning kan du ta bort kylskåpsdörrarna.

Följande verktyg behövs (följer inte med)

Koppla bort strömmen för kylskåpet 
innan du tar bort dörren eller lådan.

•  Var försiktig så att du inte tappar, skadar eller 
repar dörren eller lådan när du tar bort dem.

•  Var försiktig så att du inte skadar dig när du tar 
bort dörren eller lådan.

• Sätt tillbaka dörren på rätt sätt för att undvika:
- Fukt från luftläckage.
- Ojämna dörrar.

-  Onödig elförbrukning på grund av dåligt stängda dörrar.

Demontera kylskåpsdörrarna

1.  Med dörren öppen tar du bort locket för 
gångjärnsskyddet 1  med en spårskruvmejsel 
och stänger sedan dörren. Skruva ut de 3 
skruvarna som håller fast gångjärnsskyddet och 

ta bort gångjärnsskyddet 2  .

2.   Koppla bort kontakterna 3  på båda sidorna 
om det övre locket; en kontakt 7  på högra 
dörren och en andra kontakt 4  på vänstra 
dörren. Ta bort röret 5  genom att trycka in den 
mörkgrå delen 6  av vattenledningens koppling. 

Om det fi nns ett rött klipp på slangkopplingen 
måste det tas bort innan röret tas bort.

2

 1

VARNING

Philips-
skruvmejsel

Spårskruvmejsel
Skiftnyckel 
(10 mm)

Tång
Insexnyckel

(5 mm)

 5

 6

 4

 3

 33

5

4

 7

Rött klipp 
(1/4")
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3.  Skruva bort de 3 sexkantsskruvarna 7  
på både övre vänstra och övre högra 
dörrgångjärnet med en skiftnyckel (10 mm). 
Använd en Philips-skruvmejsel till att ta bord 
jordningsskruven 8  på både övre vänstra och 
övre högra dörrgångjärnet. Ta bort övre vänstra 
och övre högra dörrgångjärnet 9  .

4. Lyft dörren rakt upp för att ta bort den.

5.  Använd en Philips-skruvmejsel till att ta bord 
de två skruvarna 10  på nedre vänstra och 
nedre högra dörrgångjärnet. Använd en 
skiftnyckel (5 mm) till att skruva bort de två 
sexkantsskruvarna 11  på nedre vänstra och 
nedre högra dörrgångjärnet. Ta bort nedre 

vänstra och övre högra dörrgångjärnet 12  .

MONTERING AV 
KYLSKÅPSDÖRRARNA
För att montera kylskåpsdörrarna gör du om allt i 

omvänd ordning.

 Vattenledningen måste sättas i helt i 
mitten av den transparenta kopplingen för 
att undvika läckage från dispensern. 

För in klipset i installationspaketet och kontrollera 

att det håller fast linan.

DEMONTERA FRYSLÅDAN
1. Tryck in den övre lådan helt.

2.  ta bort dörrfacket 1  genom att samtidigt dra 
båda fästena 2  uppåt. 

3.  Ta bort den lägre korgen 3  genom att lyfta 
upp korgen från skenorna. 

4.  Skruva bort fyra 10 mm sexkantsskruvar på 
båda sidorna.

5. Lyft frysdörren uppåt från skenorna.

 Om du lägger för mycket mat i fryslådorna 

går det eventuellt inte att stänga frysen helt 

och frost kan bildas i frysen. 

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

 9

 7

 8

 12

 10
 11

Mitten av den transparenta Mitten av den transparenta 
kopplingenkopplingen

klipp A (1/4 tum) klipp A (1/4 tum) 
(6,35 mm)(6,35 mm)

16_ Installation

Slot

 3

 1

 2
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MONTERA FRYSLÅDAN
För att montera fryslådan gör du om allt i omvänd 

ordning.

JUSTERA DÖRRARNA
När dörrarna har monterats på kylskåpet bör du 
kontrollera att kylskåpet står jämnt, så att du kan 
göra de sista justeringarna. Om kylskåpet inte 
står jämnt är det omöjligt att få dörrarna helt i nivå 
med varandra.

Sätt in en spårskruvmejsel (-) i en skåra på vänstra 
reglerbara benet och vrid benet medurs för att 
nivellera kylskåpet. (Vrid benen medurs för att 

sänka kylskåpet och moturs för att höja det.)

 Båda reglerbara benen måste stå 
på golvet för att undvika eventuell 
personskada eller skada på egendom på 
grund av vältning.

Om höger sida är lägre utför du samma 
procedur, men på det högra reglerbara 

benet.

GÖRA MINDRE JUSTERINGAR 
PÅ DÖRRARNA
Kom ihåg att ett avvägt kylskåp är nödvändigt för 
att få dörrarna helt i nivå. Mer information om det 
fi nns under föregående avsnitt om avvägning av 
kylskåpet.  

1.  Om du öppnar lådan 1  ser du det nedre 
gångjärnet 2  .

2.  Sätt i den medföljande insexnyckeln 3  i fästet 
4  på nedre gångjärnet.

3.  Ställ in höjden genom att vrida insexnyckeln 3  
medurs ( ) eller moturs ( ). 

Om du vrider insexnyckeln moturs ( ) 

höjs dörren.

1.  Efter att du har justerat dörrarna ska du 

använda en tång  6  till att fästa den 

medföljande fästringen 5  i gapet mellan 

gångjärnsbelägget 7  och det nedre 

gångjärnet 8 . Antalet fästringar som behövs 

beror på gapets storlek. 

Två fästringar följer med kylskåpet. 

Varje fästring har en tjocklek på 1 mm.

JUSTERA FRYSLÅDANS NIVÅ

Spårskruvmejsel (-)Spårskruvmejsel (-) KontrollspakKontrollspak

Om vänstra 
dörren är 
lägre än den 
högra.

Om vänstra 
dörren är 
högre än den 
högra.

JusteringsdelJusteringsdel

JusteringsdelJusteringsdel

 2

 3
 4

 1

FryslådanJusteringsdel

FÖRSIKTIGHET
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1.  Leta rätt på höjdjusteraren 1  i fryslådan.
     Lossa lite på de fyra Philips-skruvarna 2  för 

att lossa dörren. 

2.  Lossa kontrollskruven 3  med en Philips-
skruvmejsel. 

3. Hitta den bästa nivån för att avväga dörrlutningen.

     Efter justeringen drar du först åt skruv 3  och 
sedan skruv 2  .

KONTROLLERA VATTENLEDNINGEN
En vattenmaskin är en av de hjälpfulla 
funktionerna på ditt nya Samsung-kylskåp. För 
att hjälpa till att förbättra hälsan rensar Samsung-
fi ltret bort oönskade partiklar från vattnet. Dock 
steriliserar eller förstör det inte mikroorganismer. 
Du måste köpa ett vattenreningssystem för det. 
För att ismaskinen ska fungera korrekt behövs ett 

vattentryck på 138–862 kPa. 
Vid normala förhållande kan en 170 ml kopp fyllas 
på 10 sekunder. Om kylskåpet installeras i ett 
område med lågt vattentryck (under 138 kPa) kan 
du installera en extra pump för att kompensera 
det låga trycket. 
Kontrollera att vattenbehållaren i kylskåpet 
fylls korrekt. Gör detta genom att trycka på 
vattenmaskinens spak tills vattenbehållaren är 
tom. 

  Installationskit för vattenledningar fi nns hos 
din återförsäljare mot en extra kostnad. 

Vi rekommenderar att du använder ett 

vattensystem med kopparrör.

Kontrollera tillbehörslistan nedan.

Ansluta vattenledningarna

1.  Stäng först av huvudkranen till vattnet och slå 
av ismaskinen.

2.  Leta rätt på närmaste kallvattensledning med 
dricksvatten.

3.  Efter att vattenledningen har anslutits med 
vattenfi ltret slår du på vattnet och spolar 3 liter 
genom fi ltret innan användning (spola i ca 6 

minuter).

INSTALLERA VATTENLEDNINGEN

Ansluta vattenledningen till kylskåpet.

Du behöver köpa ett antal saker för att genomföra 
den här installationen. De säljs vanligtvis som ett 

kit hos din lokala järnaffär.

 1  2

Exempel)  Lutningen är ca 2 mm, så som visas 
nedan.

-  Vrid höjdjusteraren till -2.0 för att reducera 
lutningen på dörren.

Lutning

Referens-
plan

 3

Insexnyckel Fästringar Snabbkoppling

Överfallsmutter
Vattenfi lter 

(medföljer ej)

1 Kallvattensledning

2 Rörklämma

3 Installationskit för 
vattenledning

4 Avstängningsventil
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1.  Trä överfallsmuttern på det medföljande 
plastslangen .

2.  Dra åt överfallsmuttern  på 6,35 mm 
snabbkopplingen.

 -  Om du använder kopparrör ska du trä 
överfallsmuttern  (medföljer ej) och konan 
(medföljer inte) på kopparröret (medföljer inte) så 
som visas på bilden.

 -  Om du använder en plastslang  ska du 
föra in delen med munstycke (gjutet)  i 
snabbkopplingen.

    Använd endast med delen med munstycke 
(gjutet) .

3.  Dra åt överfallsmuttern på snabbkopplingen. 
Dra inte åt överfallsmuttern för hårt .

4.  Slå på vattnet och kontrollera att det inte fi nns 
läckage. 

Anslut vattenledningen endast till 
dricksvatten. Om du måste reparera eller 

demontera vattenledningen ska du kapa 6,35 mm 
av plastslangen för att garantera en tät anslutning 

utan läckage.

 

Plastslang

(Medföljer)

Kona

(Medföljer inte)

Överfallsmutter 

(6,35 mm) (medföljer)

Snabbkoppling

(Medföljer)

Munstycke

Överfallsmutter 

(6,35 mm) (medföljer inte)

Kopparrör eller Plastslang 
(Medföljer inte) (Medföljer inte)

Husets vattenledning

KylskåpKylskåp

•  6,35 mm snabbkoppling • kopparrör

• plastslang • kona
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Använda SAMSUNG-
kylskåpet
ANVÄNDA KONTROLLPANELEN

1

Knappen 
Energy Saver 
(Energispar)

Tryck på knappen Energy Saver 
(Energispar) ( ) för bättre 
energieffektivitet. Om det bildas 
kondens på dörrarna stängs 
energisparfunktionen av.

2

Knappen 
Freezer/

Power Freeze 
(3 sec) (Frys/
Högeffektfrys 

(3 sek.))

Tryck på knappen Freezer/Power 
Freeze (3 sec) (Frys/Högeffektsfrys 
(3 sek.)) ( ) för att ställa in din frys på 
önskad temperatur.
Du kan ställa in temperaturen mellan 
-14 °C och -22 °C.
Håll knappen Freezer/Power Freeze 
(3 sec) (Frys/Högeffektsfrys (3 sek.)) 
intryckt för att frysa produkter 
snabbare i frysen.
Det kan vara användbart om du 
snabbt måste frysa produkter 
som snabbt går till spillo eller om 
temperaturen i frysen har stigit 
dramatiskt (t.ex. om dörren lämnades 
öppen). 
När du använder den här funktionen 
ökar kylskåpets energiförbrukning. 
Kom ihåg att stänga av den när du inte 
behöver den och ställa in frysen på 
dess originaltemperaturinställning igen. 
När det är tillräckligt kallt håller du helt 
enkelt knappen nedtryckt i 3 sekunder 
igen för att avbryta snabbfrysläget. 
Den här funktionen måste aktiveras 
minst 20 timmar innan stora matvaror 
läggs in i frysen.

3

Knappen Alarm/
Reset Filter 

(3 sec) (Alarm/
Filteråterställning 

(3 sek.))

Tryck på alarmknappen ( ) för att 
stänga av alarmet för öppen dörr. 
Efter att du tagit bort ett gammalt 
fi lter och installerat ett nytt återställer 
du indikatorn genom att hålla 
alarmknappen nedtryckt i 3 sekunder. 
Indikatorn tänds igen om ca 6 
månader för att påminna dig om att 
det är dags att byta vattenfi ltret. 

3

Knappen Alarm/
Reset Filter 

(3 sec) (Alarm/
Filteråterställning 

(3 sek.))

Filterindikatorn lyser blå när du sätter i 
ett nytt vattenfi lter. 
Filterindikatorn lyser rosa när du 
har använt vattenfi ltret i 5 månader. 
Filterindikatorn (  ) lyser röd när du 
har använt vattenfi ltret i 6 månader.

4

Knappen Lighting 
(Belysning)

Tryck på knappen Lighting (Belysning) 
( ) för att tända vattenmaskinens 
LED-lampa.

5

Knappen Fridge/
Hold 3 sec for 
Power Cool 
Button (Kyl/

Håll nedtryckt 
i 3 sek för 

snabbnedkylning)

Tryck på knappen Fridge/Power Cool 
(3 sec) (Kyl/Snabbnedkylning (3 sek.))
( ) för att ställa in kylen på önskad 
temperatur.
Du kan ställa in temperaturen mellan 
1 °C och 7 °C.
Håll knappen Fridge/Power Cool (3 sec) 
(Kyl/Snabbnedkylning (3 sek.)) intryckt 
i 3 sekunder för att kyla ner produkter 
snabbare i kylskåpet.
Det kan vara användbart om du snabbt 
måste kyla ner produkter som snabbt 
går till spillo eller om temperaturen i kylen 
har stigit dramatiskt (t.ex. om dörren 
lämnades öppen).
Håll knappen nedtryckt i 3 sekunder igen 
för att avbryta snabbnedkylningsläget.

6

Ice Off/Child 
Lock (3  sec)
(Is av/Barnlås 

(3 sek.))

Tryck på knappen Ice Off (Is av) ( ) 
för att stänga av ismaskinen.
Om du trycker på knappen Ice Off (Is 
av) i 3 sekunder låser du displayen och 
vattenmaskinen.

7

Knappen Ice 
(Is)

Tryck på knappen Ice (Is) för att välja 
önskad typ av is. Du växlar mellan 
iskuber och krossad is om du.
trycker på knappen. Efter att du har 
valt typ trycker du på lätt på spaken 
med glaset. Det här läget kan inte 
användas samtidigt som vattenläget.

8

Knappen 
Water 

(Vatten)

Tryck på knappen Water (Vatten) för 
vatten. Det fi nns inget av-läge.
Efter att du har valt typ trycker du på lätt 
på spaken med glaset.
Den här knappen kan inte användas 
samtidigt som knappen Ice (Is). 
Vattenläget stängs av om du trycker på 
knappen Ice (Is).

Vissa funktioner aktiveras efter några sekunder 
när de trycker på knapparna, medan andra 

aktiveras omedelbart. Detta är normalt.

1

2

3

4

5

6

87
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Normaltemperatur för frys- och kylfacken

Normaltemperaturen och/eller rekommenderad 
temperatur för frys- och kylfacken är -19 °C och 
3 °C respektive.
Om temperaturen för frys- eller kylfacken är för 

hög eller för låg justerar du temperaturen manuellt.

Kontrollera temperaturen för frysen

Temperaturen för frysen kan ställas in till mellan 
-14 °C och -22 °C för att passa dina behov. Tryck 
på knappen Freezer (Frys) många gånger tills 
önskad temperatur visas på temperaturdisplayen. 
Beakta att livsmedel som glass kan smälta vid 
-15 °C Temperaturdisplayen fl yttas sekventiellt 
från -22 °C till -14 °C. När displayen når -14 °C 

börjar den om från -22 °C igen.

Kontrollera kylskåpets temperatur

Temperaturen för kylskåpet kan ställas in till mellan 
7 °C och 1 °C för att passa dina behov. Tryck på 
knappen Fridge (Kyl) många gånger tills önskad 
temperatur visas på temperaturdisplayen.
Processen för temperaturkontroll för kylen 
fungerar precis som för frysen.
Tryck på knappen Fridge (Kyl) för att ställa in 
önskad temperatur. Efter några sekunder anpassar 
sig kylen till den nyligen inställda temperaturen. 

Detta visas på den digitala displayen. 

-  Temperaturen i frysen, kylskåpet eller 
skafferiet kan stiga när

  du öppnar dörrarna för ofta eller om en stor 
mängd varma livsmedel ställs in i facket.

-  Detta kan göra att den digitala displayen blinkar. 
När temperaturen i frysen och kylskåpet återgår 
till normala temperaturer slutar den blinka.

-  Om den fortsätter att blinka kan du behöva 
nollställa kylskåpet. Försök med att dra ur 
kontakten till apparaten, vänta i ca 10 minuter 
och sätt i kontakten igen.

-  Temperaturen i skafferiet kan vara lite 
annorlunda beroende på platsen.

-  Om ett fel uppstår i kommunikationen mellan 
displayen och huvudkontrollen, blinkar eventuellt 
displayen. När temperaturen i skafferiet återgår 
till den normala temperaturen slutar displayen 
blinka. Om den fortsätter att blinka under en 
längre tid ska du kontakta Samsung Electronics 

servicecenter.

ANVÄNDA KALLVATTENMASKINEN

Tryck på is-/vattenknappen för önskad typ.

•  Ställ ett glas under ismaskinens öppning och 
tryck lätt på spaken med glaset. Se till att glaset 
är under öppningen för att inte spilla is. 

•   Vänta i 2 sekunder innan du tar bort glaset från 
maskinen för att undvika spill. 
Om kylskåpsdörren öppnas fungerar inte 
maskinen. 

•  Om du väljer iskuber efter att du har använt 
krossad is fi nns eventuellt en liten mängd 
krossad is kvar.

•  Installation av vattenmaskinen
  Efter installationen ska du trycka på spaken 

i minst 2 minuter för att rensa bort all luft i 

vattenledningen och för att fylla vattensystemet.

•  Om det inte kommer någon is ska du ta ut 
ishinken och trycka på testknappen på höger 
sida om ismaskinen.

•  Tryck inte upprepade gånger på testknappen 
om brickan är full med is så, som visas på 
bilden. Vattnet kan rinna över eller en ispropp 
kan formas.

• Normal användning

    För att fylla ishinken till maximal kapacitet efter 
installationen ser du till att genomföra följande 
steg.

    1.  Låt kylskåpet fungerar och kyla ned sig i 24 
timmar (eller 1 hel dag).

    2.  Om du väntar 24 timmar kyls ismaskinen ned 
korrekt.

    3.  Tryck fram 4 till 6 isbitar i glaset.
    4.  Efter 8 och 16 timmar kan du fylla ett glas 

varje gång.

No ICE (Ingen IS)
Select this if you want to turn ice-maker off 
(Välj detta om du vill stänga av ismaskinen).

TRYCK
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22_ Användning

Närhelst all is används på en gång måste 
steg 3 och 4 ovan upprepas (innan de första 

4 till 6 iskuberna måste maskinen vila i 8 timmar). 
Detta fyller på iskuberna och garanterar maximal 
isproduktion.

När du tar is från ishinken ska du trycka på 
spaken en gång med funktionen "ICE CUBED" 
(ISKUBER) eller "CRUSHED" (KROSSAD) på ON 
(PÅ) för att snabbare få ny is efter att ishinken i 

kylskåpet har bytts ut.

Använda vattenmaskinen

Ställ ett glas under vattenmaskinens öppning och 
tryck lätt på spaken med glaset. Se till att glaset 
är under öppningen för att inte spilla vatten.
Om du har installerat kylskåpet nyligen eller 
installerat ett nytt vattenfi lter ska du spola 3 liter 
genom fi ltret innan du använder det (spola i ca 6 
minuter). Kontrollera att vattnet är rent innan du 
dricker det. 

Om du inte använder vattenmaskinen i 2–3 
dagar (framförallt på sommaren) kan vattnet 

lukta eller smaka konstigt. Om detta händer 
rekommenderar vi att du slänger de första en eller 
två glasen för att få vatten med bättre smak.

Använda funktionen Ice Off (is av)

Om du väljer 
funktionen Ice Off 
(Is av) ska du ta 
bort iskuberna 
från hinken. Om 
du inte använder 
ismaskinen kan iskubarna frysa ihop. Dra spaken 
framåt för att kassera iskuber eller ta bort 
isklumpar från hinken. Tryck hinken bakåt tills du 

hör ett klick.  

Om du är borta på en lång semester eller 
affärsresa ska du stänga vattenventilen 

och stänga av vattenförsörjningen till kylskåpet.  
Detta för att förebygga läckage. Demontera eller 
modifi era inte ismaskinen på egen hand. Det kan 
orsaka fel på maskinen. Skölj inte och spreja inte 
ishinken med vatten. Torka bara den med en torr 
trasa. För att använda ismaskinen på rätt sätt 

behövs ett vattentryck på 138–862 kPa. 

Grumligt vatten
Allt vatten till kylskåpet rinner genom huvudfi ltret 
som är ett alkaliskt vattenfi lter. I den här 
processen kan trycket öka för vattnet som har 
runnit ut ur fi ltret, samt syret och kväve satureras. 
När detta vattnet rinner ut i luften rasar trycket 
och syret och kväve blir översaturerat och bildar 
gasbubblor. Vattnet kan se molnigt ut på grund 
av dessa syrebubblor. Vattnet kan eventuellt se 
grumligt ut på grund av dessa syrebubblor. Efter 
några sekunder blir vattnet klart igen.
Efter att du har fyllt på vatten ska du vänta i 1 
sekund innan du tar bort koppen för att undvika 
spill. Dra inte i spaken efter att du har tagit is eller 
vatten. Den återgår till sin position automatiskt. 
Isen tillverkas i kuber.
När du väljer "Crushed" (Krossad), maler 
ismaskinen iskuberna till krossad is.

Kontrollera vattennivån

2

Testknapp

Dra i Tryck
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DELAR OCH FUNKTIONER
Använd den här sidan för att bekanta dig med 
kylskåpets delar och funktioner.

( 1 ) Ismaskin 

( 2 ) Infällbar hylla 

( 3 ) Skjutbar hylla 

( 4 ) Vertikal, gångjärnsförsedd del 

( 5 ) Grönsaks- och fruktlådor 

( 6 ) Skjutbar hylla 

( 7 ) 2-stegs infällbar hylla

( 8 ) Mjölkfack 

( 9 ) Dörrfack 

( 10 ) Cool Select Pantry™ 

( 11 ) Dörrfacket 

( 12 ) Automatiskt utdragen låda 

( 13 ) Frysfack 

ANVÄNDA COOL SELECT PANTRY™
Cool Select Pantry™ är en fullbred låda med 
justerbar temperatur. Detta skafferi kan användas 
för stora festbrickor, pizza, drycker eller andra 
produkter. Det fi nns en temperaturkontroll med 
vilken du kan justera mängden kall luft som släpps 
in i skafferiet. Kontrollen fi nns på höger sida om 
skafferiet.

•  Tryck på knappen Temp upprepade gånger tills 
önskat läge lyser. Lägena Fresh (Färskt) (3 °C), 
Zero Zone (Nollzon) (0 °C) och Deli (5 °C) väljs 
när du trycket på knappen Temp. Initiellt är 
läget Fresh (Färskt) valt. Även om den inställda 
temperaturen är en annan än den aktuella 
temperaturen ändras temperaturen till den 

inställda temperaturen automatiskt.

Temperatur 

Du kan välja mellan följande temperaturlägen för 
skafferiet: Deli (5 °C), Fresh (Färskt) (3 °C) och 

Zero Zone (Nollzon) (0 °C).

Alternativknappen

1.  När "Deli" är valt hålls temperaturen i skafferiet 
runt 5 °C. Den här funktionen hjälper till att hålla 
livsmedel färska under en lång tid.

2.  När "Fresh" (Färskt) är valt hålls temperaturen i 
skafferiet runt 3 °C. Den här funktionen hjälper 
till att hålla livsmedel färska under en längre tid.

3.  När "Zero Zone" (Nollzon) är valt hålls 
temperaturen i skafferiet runt 0 °C. Den här 
funktionen hjälper till att hålla kött eller fi sk 
färska under en längre tid.

( 1 )( 1 )

( 2 )( 2 )

( 3 )( 3 )

( 4 )( 4 )

( 5 )( 5 )

( 11 )( 11 ) ( 12 )( 12 )

( 13 )( 13 )

( 10 )( 10 )

( 7 )( 7 )
( 9 )( 9 )

( 6 )( 6 )
( 8 )( 8 )

BelysningBelysning
VattenfilterVattenfilter

DörrstängareDörrstängare

BelysningBelysning
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24_ Användning

Frukt och grönsaker kan skadas med läget 
"Zero Zone (Nollzon)". Förvara inte sallad 
eller andra livsmedel med blad i det här 
skafferiet.

Förvara inte glasfl askor i det här 
skafferiet. Om de fryser till is kan de gå 
sönder och orsaka personskada.

TA BORT KYLSKÅPSTILLBEHÖR

1. Dörr- och mejerifack

      Ta bort -  Lyft helt enkelt facket uppåt och dra rakt ut.

      Byta plats -  Skjut in det ovanför önskad 
position och tryck nedåt tills det 

tar stopp.

Skada kan uppstå om dörrfacken inte 
sätts fast ordentligt. Låt inte barn leka 
med facken. 

De vassa hörnen på facken kan orsaka skada. 

Justera inte fack med livsmedel.

Dammborttagning -  Ta bort skyddet och
skölj av med vatten.

2. Härdad glashylla

       Ta bort -    Vik upp den främre delen av hyllan i 
       den  riktning som visas 1  och lyft upp den 

      vertikalt 2  . Dra ut hyllan.

      Byta plats - Vik upp den främre delen av hyllan 
        och   led in krokarna på hyllan i facken på
       önskad höjd. Sänk sedan ned främre delen 

av hyllan så att krokarna kan falla på plats i 
facken. 

De härdade glashyllorna är tunga. Var 

särskilt försiktig när du fl yttar dem.

3. Gönsaks- och fruktlådor

 Ta bort -  Dra ut lådan
 helt.  Vik upp främre delen av lådan och
 dra rakt ut.

 Byta plats -  Sätt i lådan i skenorna
 och tryck inåt tills den är på plats. 

Lådorna måste tas bort innan glashyllorna 
ovanför dem kan lyftas ut.

Öppna inte lådorna medan skafferiet är öppet. Det 
kan orsaka repor eller sprickor på lådhöljena.

Deli Fresh (Färskt) Zero Zone (Nollzon)

• ananas

• citron

• avokado

• potatis

• gurka

• äpplen

• apelsiner

• vindruvor

• zucchinis

• majs

• biffar

• hårda ostar

• kallskuret

• bacon

• varmkorv

2

1FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET
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4. Cool Select Pantry™

 Ta bort skafferiet -  Dra ut lådan
  helt. Vik upp främre delen av skafferiet och dra 

rakt ut.

 Byta plats på skafferiet - Tryck in skenorna
 till kylskåpets bakre vägg. Sätt lådan på  
  skenorna och skjut in skafferiet tills det är på 

plats. 

  Ta bort avskiljaren -  Dra ut skafferiet
  helt och lyft upp den främre delen av 

avskiljaren för att haka av den från den bakre 
väggen i skafferiet och lyft sedan ut avskiljaren.

  Byta plats på avskiljaren -  Haka av bakre 
     delen av  avskiljaren från den bakre delen av 

     skafferiet och tryck den sedan nedåt.

ANVÄNDA DÖRRARNA
Kylskåpsdörrarna garanterar att dörrarna 
stängs helt och att de är ordentligt tillslutna. 
Om kylskåpsdörren är delvis öppen stängs den 
automatiskt. Dörren stängs inte automatiskt om 

den öppnas mer än 76 mm.

ANVÄNDA DÖRRFACKET
Dörrfacket kan användas till att förvara upp till en 
406 mm stor pizza, så som visas på bilden.

TA BORT FRYSTILLBEHÖR

1. Dörrfacket

 Ta bort -   Dra fästena uppåt tills du hör ett 
     klickande ljud och ta sedan bort facket

 Byta plats -  Haka i bakre delen av facket i
  båda fästena 1  och tryck nedåt tills det låser 

fast på plats.

2. Automatiskt utdragen låda

  Ta bort - Dra ut lådan helt. Lyft upp bakre 
delen av lådan och lyft den rakt ut.

   Byta plats -  Sätt i lådan i skenorna genom att 
     vika upp den. Sänk ned lådan på dess plats
  tills den är i horisontellt läge och skjut sedan in 

den.

3. Fryslådan

 Ta bort fryslådan -  Dra ut
 fryslådan  helt. Vik upp bakre delen av
 lådan och lyft ut den för att ta bort den.

  Byta plats på fryslådan - Sätt i lådan
 i skenorna.

 Du kan repa lådans sida om du vrider 
den åt vänster eller höger medan du 
monterar eller demonterar den.

Låt inte spädbarn eller barn stiga i 
fryslådan. 
De kan skada kylskåpet och även skada 

sig själva allvarligt. Sitt inte på frysdörren. Dörren 
kan gå sönder. Låt inte barn klättra i fryslådan.

Ta inte bort avskiljaren.

1

1

2

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

VARNING
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26_ Användning

Om barn fastnar i lådan kan de skadas 
och kvävas till döds.

GÖRA RENT KYLSKÅPET
Använd inte bensen, thinner, klorox eller 
klorid för rengöring.
De kan skada ytan på enheten och 

orsaka brand.
Spreja inte kylskåpet med vatten medan det är 
inkopplat eftersom det kan orsaka elstötar.
Gör inte rent kylskåpet med benzen, tinner eller 

bilrengöringsmedel på grund av brandrisk.

BYTA INVÄNDIGA LAMPOR
Demontera inte och byt inte ut LED-
lamporna. För att byta LED-lamporna 
ska du kontakta Samsungs servicecenter 

eller din auktorisera Samsung-återförsäljare.

 Om användare byter LED-lampan på 
egen hand kan det orsaka elstötar eller 

personskada.

BYTA VATTENFILTRET
 För att minska risken för vattenskador 
på egendomen ska du INTE använda 
vattenfi lter med generiska varumärken i 
SAMSUNG-kylskåpet.

ANVÄND ENDAST VATTENFILTER FRÅN 
SAMSUNG. SAMSUNG är inte lagligt ansvariga 
för några skador, inklusive, men inte begränsat till 
skador på egendom på grund av vattenläckage 
orsakat av att ett generiskt vattenfi lter har använts. 
SAMSUNG-kylskåp är utformade för att användas 
ENDAST MED SAMSUNG VATTENFILTER. 

Filterindikatorlampan indikerar när det är dags att 
byta vattenfi lterpatronen. För att du ska få tid att 
skaffa ett nytt fi lter börjar den röda lampan lysa lite 
innan fi ltrets kapacitet tar slut. Byta fi ltret i tid ger 
det färskaste, renaste vattnet från kylen.

1.  Ta fram ett nytt vattenfi ltret och fäst ett nytt 
indikatormärke på fi ltret, så som visas på bilden. 
Datumet på märket bör vara sex månader från 
nu. Om du till exempel byter vattenfi ltret i mars 
fäster du "SEP"-etiketten (september) på fi ltret för 
att påminna dig om att byta ut det i september. 
Normal livstid för fi ltret är ca 6 månader.

2.  Ta bort skyddslocket för fi ltret och ta bort det 
gamla fi ltret.

3.  Placera och stoppa i det nya fi ltret i 
fi lterhållaren. Vrid långsamt fi ltret medurs 
tills det överenstämmer med markeringen 
på höljet, vilket låser fi ltret i positionen. Se 
till att vattenfi ltrets markering är i linje med 
mittmarkeringen på fi ltrets hölje, så som visas 
på bilden. Kom ihåg, dra inte åt för hårt. 

4.  När du är klar med den här processen håller du 
Alarm-knappen nedtryckt i 3 sekunder för att 
nollställa fi lterschemat. 

5.  Slutligen spolar du 3 liter genom fi ltret innan det 
används (spola i ca 6 minuter). Kontrollera att 
vattnet är klart igen innan du dricker det. 

 Se till spola vattenmaskinen noggrant, 
annars kan vatten läcka ur den.

 Det betyder att det fortfarande fi nns luft 
i ledningen. Använd INTE vatten- eller 
ismaskinen utan en vattenfi lterpatron eftersom 
vattenledningen kan obstrueras.

Beställning av ersättningsfi lter

För att beställa fl er vattenfi  lter kontaktar du din 

närmaste auktoriserade Samsungåterförsäljare.

- Inbyggt fi lter - HAFIN2/EXP

Samsungs vattenfi lter kan köpas online på 

www.samsung.com/se

VARNING

VARNING

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET
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Felsökning
PROBLEM LÖSNING

Kylskåpet fungerar 
inte alls, eller blir inte 
tillräckligt kallt.

• Kontrollera att elkontakten är rätt ansluten.

• Är temperaturen rätt inställd pådisplaypanelen? Försök med att ställa in en 

lägre temperatur.

• Står kylskåpet i direkt solljus, eller är det placerat för nära en värmekälla?

• Är det dålig luftcirkulation på grund av att baksidan är för nära väggen.

Maten i kylen är fryst. • Är temperaturen rätt inställd på displaypanelen? Försök med att ställa in en 

högre temperatur.

• Är temperaturen mycket låg i rummet?

• Förvarade du matvaror med högt vatteninnehåll i den kallaste delen av 

kylen? Försök med att fl ytta dessa varor till en annan del av kylskåpet i 

stället för att förvara dem i CoolSelect Zone™-lådan.

Du hör ovanliga ljud. • Kontrollera att kylskåpet står stabilt och i nivå.

• Är det dålig luftcirkulation på grund av att baksidan är för nära väggen.

• Har något tappats ned bakom eller under kylskåpet?

• Ett “tickande” ljud hörs från insidan av kylskåpet. Detta är normalt och 

inträffar på grund av att vissa tillbehör expanderar eller dras samman när 

temperaturen ändras i kylskåpet.

Kylskåpets främre hörn 
och sidor är varma 
och kondensation kan 
förekomma.

• Viss värmeutveckling är normalt eftersom antikondensatorer sitter i 

kylskåpets främre hörn för att förhindra kondensation.

• Är kylskåpsdörren öppen? Kondensation kan förekomma om du lämnar 

dörren öppen under en längre tid.

Ingen is kommer ut. • Väntade du 12 timmar efter installationen av vattentillförseln innan du gjorde is?

• Är vattenslangen inkopplad och ventilen öppen?

• Avbröt du isfunktionen manuellt? Se till att Ice Type är inställd på Cubed 

(isbitar) eller Crushed (krossad is).

• Finns det en isblockering i förvaringsenheten?

• Är temperaturen i frysen för hög? Försök sänka temperaturen i frysen.

Det låter som vatten 
bubblar i kylskåpet.

• Detta är normalt. Det bubblande ljudet kommer från kylmedlet som 

cirkulerar genom kylskåpet.

Det luktar illa i 
kylskåpet.

• Kontrollera att det inte fi nns matrester.

• Livsmedel som luktar starkt (t.ex. fi sk) bör paketeras tätt.

• Rensa kylskåpet ibland och kasta all dålig mat eller mat du misstänker är 

dålig.

Frost bildas på 
väggarna i frysen.

• Är luftventilen blockerad? Ta bort eventuellt skräp som blockerar denna så 

att luft kan cirkulera fritt.

• Se till att det fi nns tillräckligt med utrymme mellan matvarorna för att 

säkerställa effektiv luftcirkulation.

• Är dörren till frysen helt stängd?

Vattenautomaten
fungerar inte.

• Är vattenslangen inkopplad och ventilen öppen?

• Har vattenslangarna tryckts ihop eller klämts? Se till att slangarna löper fritt 

och obehindrat.

• Har vattnet i vattentanken frusit på grund av för låg temperatur i kylskåpet? 

Försök med att ställa in en högre temperatur på displaypanelen.
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Begränsningar för rumstemperatur
Kylen/frysen är konstruerad för att fungera i de omgivande temperaturer som ingår i den 

temperaturklass som anges på apparatens märkplåt.

Klass Symbol
Omgivande temperaturområde (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561 

Utökad temperatur SN +10 till +32 +10 till +32

Tempererat N +16 till +32 +16 till +32

Subtropiskt ST +16 till +38 +18 till +38

Tropiskt T +16 till +43 +18 till +43

     Temperaturen i kylen/frysen kan påverkas av faktorer som placering, den omgivande 

lufttemperaturen och hur ofta dörrarna öppnas.

Justera temperaturen för att kompensera för dessa faktorer.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,

är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235 Torshamnsgatan 27 Kista, Sweden SE-16428

0771 726 7864 (SAMSUNG)

www.samsung.com/se/support

Sweden
Korrekt avfallshantering av produkten  

(elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de 
elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans 
med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för 
ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen 
för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett 
miljösäkert sätt.  
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifi era angivna villkor i köpekontraktet. 
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat 
kommersiellt avfall.
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Køleskab
brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du købte et Samsung-produkt.

Dansk

Fritstående apparat

Denne manual er trykt p_100 % genbrugspapir.
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2_ Sikkerhedsinformationer

SIKKERHEDSINFORMATIONER

•  Læs denne brugervejledning 

grundigt, inden du betjener 

apparatet, og gem 

vejledningen et sikkert sted 

i nærheden af apparatet til 

fremtidig brug.

•  Brug kun dette apparat 

til det beregnede formål 

som beskrevet i denne 

brugervejledning. Dette 

apparat er ikke beregnet til 

brug af personer (herunder 

børn) med nedsatte fysiske, 

sanse- eller mentale 

færdigheder eller manglende 

erfaring og viden, med 

mindre de har fået oplæring 

eller instruktion vedr. brug 

af apparatet af en person, 

der er ansvarlig for deres 

sikkerhed.

•  Dette apparat kan anvendes 

af børn med en alder på 

mindst 8 år og af personer 

med fysiske, sansemæssige 

eller psykiske handicap 

eller manglende erfaring 

og viden, hvis de har fået 

indøvelse eller instruktion 

vedrørende brug af apparatet 

på en sikker måde, og når 

de forstår de involverede 

farer. Børn må ikke lege 

med apparatet. Rengøring 

og vedligeholdelse må ikke 

udføres af børn uden opsyn.

•  Advarsler og Vigtige 

sikkerhedsanvisninger i 

denne brugervejledning 

omfatter ikke alle mulige 

forhold og situationer, som 

kan forekomme. Det er 

dit ansvar at bruge sund 

fornuft, forsigtighed og 

omhyggelighed, når du 

installerer, vedligeholder og 

betjener apparatet.

•  Da følgende 

betjeningsinstruktioner 

omfatter forskellige modeller, 

kan de egenskaber, dit 

køleskab har, være lidt 

anderledes dem, der 

er beskrevet i denne 

brugervejledning, og alle 

advarselstegn er muligvis 

ikke relevante. Hvis du 

har spørgsmål, bedes du 

kontakte dit nærmeste 

servicecenter eller fi nde 

hjælp og information online 

på www.samsung.com.

Sikkerhedsinformationer
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Sikkerhedsinformationer _3

Vigtige sikkerhedssymboler og 
sikkerhedsforanstaltninger:

ADVARSEL

Farer eller usikre 

fremgangsmåder 

kan medføre alvorlig 
personskade eller 
død.

FORSIGTIG

Farer eller usikre 

fremgangsmåder 

kan medføre mindre 
personskade eller 
tingsskade.

Forsøg IKKE.

Adskil IKKE.

Rør IKKE.

Følg retningslinjerne 

nøje.

Fjern strømstikket fra 

stikkontakten.

Sørg for, at apparatet 

er jordforbundet for 

at forhindre elektrisk 

stød.

Ring til servicecentret 

for at få hjælp.

Bemærk.

Disse advarselstegn er 
angivet for at forhindre, at du 
eller andre kommer til skade. 
Følg dem omhyggeligt. Når 
du har læst dette afsnit, så 
gem det et sikkert sted til 
fremtidigt brug.

CE Note
Dette produkt er konstateret 

at være i overensstemmelse 

med lavspændingsdirektivet 

(2006/95/EF), direktivet om 

elektromagnetisk kompatibilitet 

(2004/108/EF), RoHS-

direktivet (2011/65/EF), 

Delegeret forordning (EF) nr. 

1060/2010 og direktivet om 

energieffektivitet (2009/125/

EF) implementeret ved 

regulering (EF) nr. 643/2009 

fra den Europæiske Union. 

(Kun for produkter solgt i 

europæiske lande)

ALVORLIGE 
ADVARSELSTEGN 
FOR TRANSPORT OG 
STEDET

•  Ved transport og 

installation af apparatet, 

skal du passe på, at ingen 

dele i kølekredsløbet bliver 

beskadiget.  

ADVARSEL
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4_ Sikkerhedsinformationer

•  R-600a eller R-134a 

anvendes som 

kølemiddel. Kontroller 

kompressormærkatet på 

bagsiden af apparatet eller 

mærkatet inde i køleskabet 

for at se, hvilket kølemiddel 

der anvendes i køleskabet. 

•  Når dette produkt indeholder 

brændbar gas (kølemiddel 

R-600a).

-  Kølemiddel, der lækker fra 

rørene, kan antændes eller 

medføre øjenskader.

Hvis der detekteres en 

læk, skal du undgå al form 

for levende ild eller mulige 

antændelsekilder og i fl ere 

minutter udlufte det rum, 

apparatet står i.

-  For at undgå dannelse af en 

brændbar gas/luft-blanding, 

hvis der forekommer et udslip 

af kølemiddel, afgør størrelsen 

på det rum, hvor apparatet 

er placeret, mængden af 

anvendt kølemiddel.

-  Start aldrig et apparat, der 

viser tegn på beskadigelse. 

Kontakt din forhandler, hvis 

du er i tvivl. Det rum, hvor 

køleskabet skal anbringes, 

skal have en størrelse på 

1 m³ for hver 8 g af kølemidlet 

R-600a inde i apparatet. 

Mængden af kølemiddel i det 

konkrete apparat er angivet 

på identifi kationspladen inde i 

apparatet. 

-  Hvis apparatet indeholder 

isobutan-kølemiddel (R-600a), 

en naturlig gas, der er meget 

miljøvenlig, er dette imidlertid 

også brændbart.

Ved transport og installation af 

apparatet skal du passe på, 

at ingen dele med kredsløbet 

med kølemiddel bliver 

beskadiget.

ALVORLIGE 
ADVARSELSTEGN 
VED INSTALLATION

•  Installer ikke dette 

apparat et fugtigt, oliefyldt 

eller snavset sted, eller et 

sted der udsættes for 

direkte sollys og vand 

(vanddråber).

-  Forringet isolering af 

elektriske dele kan medføre 

elektrisk stød eller brand.

•  Anbringe ikke dette køleskab 

i direkte sollys, og udsæt det 

ikke for varme fra komfurer, 

ADVARSEL
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Sikkerhedsinformationer _5

varmeapparater eller andre 

apparater.

•  Kobl ikke fl ere 

apparater til den samme 

strømfordelerdåse.

Køleskabet skal altid være 

tilsluttet sin egen, individuelle 

stikkontakt, der har en 

spænding, der passer med 

mærkatpladen.

-  Dette giver den bedste 

ydelse og forhindrer også 

overbelastning af hjemmets 

el-installation, der kan 

medføre brandfare pga. 

overophedede ledninger. Hvis 

stikkontakten er løs, må du 

ikke isætte strømstikket.

-  Der er risiko for elektrisk stød 

eller brand.

•  Brug ikke en ledning, der 

viser tegn på knæk eller 

slidskader i længderetningen 

eller ved nogen af enderne.

•  Bøj ikke strømkablet for 

meget, og placer ikke tunge 

genstande på det.

•  Brug ikke aerosoler tæt på 

køleskabet.

-  Aerosoler, der anvendes tæt 

på køleskabet, kan medføre 

eksplosion eller brand.

•  Installer ikke dette apparat 

på steder, hvor der er risiko 

for gasudslip.

-  Det kan medføre elektrisk 

stød eller brand.

•  Det anbefales, at 

installation og al service 

på dette apparat udføres 

af en kvalifi ceret tekniker 

eller en servicevirksomhed.

-  Hvis dette ikke overholdes, 

kan det medføre elektrisk 

stød, brand, eksplosion, 

problemer med produktet eller 

personskader.

•  Dette køleskab skal 

installeres og placeres korrekt 

i overensstemmelse med 

vejledningen, inden det anvendes.

•  Tilslut strømstikket på 

den korrekte måde, hvor 

ledningen hænger nedad.

-  Hvis du tilslutter strømstikket 

omvendt, kan ledningen blive 

afskåret og medføre brand 

eller elektrisk stød.

•  Sørg for, at strømstikket ikke 

mases eller beskadiges bag 

ved køleskabet.

•  Når du fl ytter køleskabet, 

skal du passe på ikke at 

køre over eller beskadige 

strømkablet.
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6_ Sikkerhedsinformationer

- Dette udgør en brandfare.

•  Apparatet skal anbringes, så 

der er adgang til stikket efter 

installationen.

•  Køleskabet skal 

jordforbindes.

-  Du skal jordforbinde 

køleskabet for at

-  forhindre alle strømlækager 

eller elektriske stød, der 

skyldes strømlækage fra 

køleskabet.

•  Brug aldrig gasrør, 

telefonforbindelser eller andre 

mulige lysforbindelser som 

jordforbindelse.

-  Forkert brug af jordstikket 

kan medføre et elektrisk stød.

•  Hvis strømstikket er 

beskadiget, skal det 

straks udskiftes af 

producenten eller af en 

servicevirksomhed.

•  Sikringen på køleskabet 

skal udskiftes af en 

kvalifi ceret tekniker eller 

servicevirksomhed.

-  Hvis dette ikke overholdes, 

kan det medføre elektrisk stød 

eller personskade. 

Kontakt et servicecenter, hvis 

der konstateres skader, når 

emballagen er fjernet.

FORSIGTIGHEDSTEGN 
VED INSTALLATION

•  Hold ventilationsåbningen 

på apparatets kabinet eller 

monteringsstruktur fri for 

forhindringer.

•  Lad apparatet stå i 2 timer 

efter installationen.

ALVORLIGE ADVARSELSTEGN 
FOR BRUG

•  Isæt ikke strømkablet 

med våde hænder.

•  Opbevar ikke genstande på 

toppen af apparatet.

-  Når du åbner eller lukker 

døren, kan genstandene falde 

ned og medføre person- og/

eller tingsskade.

•  Anbring ikke genstande fyldt 

med vand på køleskabet.

-  Der er risiko for elektrisk stød 

eller brand, hvis det spildes.

•  Lad ikke børn hænge i 

døren.

-   Hvis dette ikke overholdes, 

kan det medføre alvorlig 

personskade.

FORSIGTIG

ADVARSEL
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Sikkerhedsinformationer _7

•  Lad ikke køleskabsdørene 

være åbne, når køleskabet er 

uden opsyn, og lad ikke børn 

kravle ind i køleskabet. 

•  Lad ikke babyer eller børn 

komme ind i skuffen.

-  De kan blive indespærret og 

lide kvælningsdøden, eller der 

kan forekomme personskade.

• Sid ikke på fryserdøren.

-  Døren kan gå i stykker og 

medføre personskade.

•  For at forhindre at børn 

fanges skal du geninstallere 

rumopdeleren med de 

medfølgende skruer efter 

rengøring eller andre 

handlinger, hvis du har fjernet 

rumopdeleren fra skuffen.

•  Kom aldrig fi ngre eller andre 

genstande i dispenserhullet.

-  Hvis dette ikke overholdes, 

kan det medføre person- eller 

tingsskade.

•  Opbevar ikke fl ygtige eller 

brændbare substanser, som 

f.eks. benzen, fortynder, 

sprit, æter eller LP-gas, i 

køleskabet.

-  Opbevaring af sådanne produkter 

kan medføre en eksplosion.

•  Opbevar ikke farmaceutiske 

produkter, der er følsomme 

over for lave temperaturer, 

videnskabelige materialer 

eller andre produkter, der 

er følsomme over for lave 

temperaturer i køleskabet.

-  Produkter, der kræver 

stramme temperaturkontroller, 

må ikke opbevares i 

køleskabet.

•  Anbring ikke og brug ikke 

elektriske apparater inde i 

køleskabet, med mindre disse 

er af en type, der anbefales af 

producenten.

•  Brug ikke en hårtørrer 

til at tørre indersiden af 

køleskabet. Anbring ikke 

tændte stearinlys i køleskabet 

for at fjerne dårlige lugte.

-  Dette kan medføre elektrisk 

stød eller brand.

•  Rør ikke ved fryserens 

indersider eller produkter, der 

opbevares i fryseren, med 

våde hænder.

- Dette kan medføre forfrysninger.

•  Brug ikke mekaniske 

enheder eller andre metoder, 

end de der er anbefalet af 

producenten, til at sætte fart 

på afrimningsprocessen.

•  Beskadig ikke 

kølemiddelkredsløbet.
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8_ Sikkerhedsinformationer

•  Dette produkt er kun 

beregnet til opbevaring af 

fødevarer i private 

husholdninger.

•  Flasker skal opbevares tæt 

sammen, så de ikke falder 

ud.

•  I tilfælde af en gaslækage 

(som f.eks. propangas, LP-

gas mv. ) skal du straks 

lufte ud uden at røre ved 

strømstikket. Rør ikke ved 

apparatet eller strømkablet.

- Brug ikke en ventilator.

-  En gnist kan medføre en 

eksplosion eller brand.

•  Brug kun de LED-lamper, der 

leveres af producenten eller 

servicevirksomheden.

•  Børn bør overvåges for 

at sikre, at de ikke leger 

med og/eller kravler op på 

apparatet.

•  Du må ikke selv adskille 

eller reparere køleskabet.

-   Du løber en risiko for at skabe 

en brand, fejlfunktion og/eller 

personskade. I tilfælde af 

fejlfunktion skal du kontakte 

din servicevirksomhed.

•  Hvis apparatet udsender 

en mærkelig lyd, en 

brændende lugt eller røg, 

skal du straks fjerne 

strømstikket og kontakte 

det nærmeste 

servicecenter.

-  Hvis dette ikke overholdes, er 

der fare for elektrisk stød eller 

brand.

•  Hvis du har problemer med 

at udskifte lyskilden: Kontakt 

din servicevirksomhed. 

•  Hvis produktet er udstyret 

med LED-lampen, må du ikke 

selv adskille lampedækslet 

eller LED-lampen.

-  Kontakt din 

servicevirksomhed.

•  Hvis der kommer støv 

eller vand ind i køleskabet, 

skal du fjerne strømstikket 

og kontakte dit Samsung 

Electronics servicecenter.

- Der er risiko for brand.
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Sikkerhedsinformationer _9

FORSIGTIGHEDSTEGN 
I FORBINDELSE MED 
BRUG

•  Sådan får du den bedste 

ydelse fra produktet

-  Anbring ikke fødevarer for tæt 

på fronten af ventilatorerne 

bagest i apparatet, 

da dette kan forhindre 

den frie luftcirkulation i 

køleskabsrummet.

-  Pak fødevarerne ordentligt 

ind, eller anbring dem i 

lufttætte beholdere, inden de 

sættes i køleskabet.

-  Anbring ikke netop tilberedt 

mad til frysning tæt på mad, 

der allerede fi ndes i fryseren.

•  Anbring ikke kulsyreholdige 

eller mousserende drikkevarer 

i fryserrummet. Kom ikke 

fl asker eller glasbeholdere i 

fryseren.

-  Når indholdet fryses, 

kan glasset gå i stykker 

og medføre person- og 

tingsskade.

•  Ændr eller modifi cer ikke 

køleskabets funktionalitet.

-   Ændringer eller modifi kationer 

kan medføre person- og/eller 

tingsskade. Alle ændringer 

eller modifi kationer, der 

FORSIGTIG

udføres af en tredjepart på 

dette færdige apparat, er 

ikke omfattet af Samsungs 

garantiservice, og Samsung 

er heller ikke ansvarlig 

for sikkerhedsproblemer 

og skader, der skyldes 

modifi kationer udført af 

tredjeparter.

• Bloker ikke lufthullerne.

-  Hvis lufthullerne er blokeret, 

specielt med en plasticpose, 

kan køleskabet bliver 

overafkølet. Hvis køleperioden 

varer for lang tid, kan 

vandfi lteret gå i stykker og 

medføre vandlækage.

-  Anbring ikke netop tilberedt 

mad til frysning tæt på mad, 

der allerede fi ndes i fryseren.

•  Bemærk de maksimale 

opbevaringstider og 

udløbsdatoer for frosne varer. 

•  Fyld kun drikkevand i 

vandtanken, isbakken og 

isterningbakken.

•  Brug kun den isenhed, der 

leveres med køleskabet.

•  Vandforsyningen til 

dette køleskab må kun 

installeres/tilsluttes af en 

kvalifi ceret person, og 

den må kun sluttes til 
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10_ Sikkerhedsinformationer

drikkevandsforsyningen.

•  For at isenheden kan fungere 

korrekt, kræves et vandtryk 

på 138~862 kPa (1,4~8,8 

kgf/cm
2
) 

•  Spray ikke fl ygtige materialer, 

som f.eks. insektmidler, på 

apparatets overfl ade.

-  Det kan være skadeligt for 

mennesker, men det kan 

også medføre elektrisk stød, 

brand eller problemer med 

produktet.

•  Udsæt ikke overfl aden på 

glas for kraftige stød, og brug 

ikke overdreven kraft.

-  Glasskår kan medføre 

person- og/eller tingsskade. 

FORSIGTIGHEDSTEGN 
VED RENGØRING OG 
VEDLIGEHOLDELSE

•  Spray ikke vand direkte 

på køleskabets inder- eller 

yderside.

-  Der er risiko for brand eller 

elektrisk stød. 

•  Brug ikke, og anbring 

ikke substanser, der er 

temperaturfølsomme, som 

f.eks. brændbare sprayer, 

brændbare genstande, tøris, 

FORSIGTIG

medicin eller kemikalier, tæt 

på køleskabet. Opbevar 

ikke fl ygtige eller brændbare 

genstande eller substanser 

(benzen, fortynder, propangas 

mv.) i køleskabet.

-  Dette køleskab er kun til 

opbevaring af madvarer.

-  Dette kan medføre brand eller 

elektrisk stød. 

•  Spray ikke rengøringsprodukter 

direkte på displayet.

-  De trykte bogstaver på 

displayet kan forsvinde.

•  Fjern alle fremmedelementer 

eller støv fra strømstikkets 

ben. Men brug ikke et våd 

eller fugtig klud, når du 

rengør stikket eller fjerner 

fremmedelementer eller støv 

fra strømstikkets ben.

-  Ellers er der risiko for brand 

eller elektrisk stød.

•  Stik aldrig fi ngre eller 

andre genstande ind i 

dispenserhullet og iskanalen.

-  Det kan medføre person- eller 

tingsskade.

•   Frakobl køleskabet inden 

rengøring og 

vedligeholdelse.
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Sikkerhedsinformationer _11

 Rengør med en blød 

klud med neutralt 

rengøringsmiddel. 

ALVORLIGE 
ADVARSELSTEGN 
FOR BORTSKAFFELSE

•   Sørg for, at ingen af 

rørene på bagsiden af 

apparatet er beskadiget 

inden bortskaffelse.

•  R-600a eller R-134a 

anvendes som 

kølemiddel. Kontroller 

kompressormærkatet på 

bagsiden af apparatet eller 

mærkatet inde i køleskabet 

for at se, hvilket kølemiddel 

der anvendes i køleskabet. 

Når dette produkt indeholder 

brændbar gas (kølemiddel 

R-600a), skal du kontakte 

den lokale miljømyndighed 

for sikker bortskaffelse af 

dette produkt. Cyclopentan 

anvendes som en isolerende, 

indblæst gas. Gasserne 

i isoleringsmaterialet 

kræver en særlig 

bortskaffelsesprocedure. 

Kontakt dine lokale 

miljømyndigheder for 

miljømæssig sikker 

ADVARSEL

FORSIGTIG

bortskaffelse af dette 

produkt. Sørg for, at ingen 

af rørene på bagsiden af 

apparatet er beskadiget 

inden bortskaffelse. Rørene 

skal nedbrydes i fri luft.  

•  Ved bortskaffelse af 

dette produkt eller andre 

køleskabe, skal du fjerne 

døre/dørtætninger og 

dørbeslag, så små børn og 

dyr ikke kan blive lukket inde 

i det. Lad hylderne sidde, så 

børn ikke så nemt kan kravle 

ind i det. Børn bør overvåges 

for at sikre, at de ikke leger 

med det gamle apparat. 

•  Bortskaf emballagematerialet 

til dette produkt på en 

miljømæssig forsvarlig måde. 

 

 FLERE TIPS FOR 
KORREKT ANVENDELSE

•  I tilfælde af strømafbrydelse: 

Kontakt dit lokale 

energiselskab og spørg om, 

hvor længe det vil vare.

-  De fl este strømafbrydelser, 

der rettes i løbet af en time 

eller to, vil ikke påvirke 

temperaturerne i dit køleskab. 

Men du skal minimere det 

antal gange, dørene åbnes, 
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12_ Sikkerhedsinformationer

når der er strømafbrydelse.

-  Varer strømafbrydelsen i mere 

end 24 timer, skal du fjerne 

alle frosne madvarer.

•  Hvis der følger nøgler med 

køleskabet, skal nøglerne 

opbevares uden for børns 

rækkevidde og ikke være i 

nærheden af apparatet.

•  Apparatet fungerer muligvis 

ikke konsekvent (mulighed 

for at temperaturen bliver for 

høj inde i køleskabet), når det 

i en lang periode er anbragt 

under det temperaturområde, 

som køleskabet er designet til 

at fungere i.

•  Opbevar ikke madvarer, der 

nemt ødelægges ved lave 

temperaturer, som f.eks. 

bananer, meloner.

•  Dit apparat er frostfrit, som 

betyder, at der ikke er behov 

for manuel afrimning af dit 

apparat, da dette udføres 

automatisk.

•  Temperaturstigning 

under afrimning er i 

overensstemmelse med ISO-

krav. Men hvis du ønsker at 

forhindre en uønsket stigning 

af temperaturen i de frosne 

madvarer under afrimning af 

apparatet, skal du pakke de 

frosne madvarer ind i fl ere lag 

avispapir.

•  Enhver temperaturstigning 

i frosne madvarer under 

afrimning kan forkorte den tid, 

de kan opbevares i.

•  Det er ikke nødvendigt 

at koble køleskabet fra 

stikkontakten, hvis du er 

borte i mindre end tre uger. 

Men fjern alle madvarer, hvis 

du er borte i tre uger eller 

mere. Kobl køleskabet fra 

stikkontakten, rengør, vask 

og tør det.

• Indeholder fl uorholdige 

drivhusgasser, der er omfattet 

af Kyoto-protokollen. 

• Skumblæst med fl ourholdige 

drivhusgasser.

  Skumblæst tilsætning: 

Perfl uorohexan 

  Globalt 

opvarmningspotentiale (GWP) 

= 9,000 
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Sikkerhedsinformationer _13

Energibesparende tips
-  Installer apparatet i et koldt, 

tørt rum med tilstrækkelig 

ventilation. Sørg for, at det 

ikke udsættes for direkte 

sollys, og anbring aldrig en 

direkte varmekilde (f.eks. 

radiator) lige ved siden af.

-  Bloker aldrig 

ventilationsåbninger eller riste 

på apparatet.

-  Lad varme fødevarer køle 

ned, inden de anbringes i 

apparatet.

-  Kom frosne madvarer i 

køleskabet til optøning. Du 

kan på den måde anvende 

de frosne produkters lave 

temperaturer til at afkøle 

madvarer i køleskabet.

-  Lad ikke apparatets dør være 

åben i for lang tid, når du 

anbringer madvarer eller tager 

madvarer ud. Jo kortere tid, 

døren er åben, jo mindre is 

danner fryseren.

-  Rengør køleskabets bagside 

regelmæssigt. Støv forøger 

energiforbruget.

-  Indstil ikke temperaturen 

koldere end nødvendigt.

-  Sørg for tilstrækkelig luftstrøm 

ved køleskabets sokkel og 

ved køleskabets bagside.

Tildæk ikke ventilationsåbninger.

-  Lad der være noget plads 

til højre, venstre, bagved og 

øverst ved installationen.

Dette medvirker til at reducere 

strømforbruget og holde din 

strømregning nede.

-  For den mest effektive 

energianvendelse skal du 

sørge for, at alle de indre 

beslag, som f.eks. hylder 

og skuffer, er på den plads, 

som de blev leveret på af 

producenten.

Dette apparat er beregnet 
til brug i husholdninger og 
lignende anvendelser, som 
f.eks.
-  personalekøkken i 

butikker, kontorer og andre 

arbejdsmiljøer,

-  landbygninger og til gæster 

på hoteller, moteller og andre 

private beboelsesmiljøer,

-  miljøer af bed and breakfast-

typen,

-  catering og lignende ikke-

detail-anvendelser.
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14_ Opsætning

GØR KLAR TIL AT INSTALLERE 
KØLESKABET
Tillykke med købet af et Samsung-køleskab.

Vi håber, du vil nyde de banebrydende funktioner 

og den effektivitet, dette nye apparat tilbyder.

Valg af den bedste placering til køleskabet

• Et sted med nem adgang til vandforsyningen.

• Et sted der ikke udsættes for direkte sollys.

• Et sted med et lige (eller næsten lige) gulv.

• Et sted med tilstrækkelig plads, så 

køleskabsdørene nemt kan åbnes.

• Sørg for tilstrækkelig plads til luftcirkulation til 

højre, venstre, bagved og ovenover.

 Hvis køleskabet ikke har tilstrækkelig plads, 

fungerer det interne kølesystem måske ikke 

korrekt.

• Sørg for, at apparatet kan fl yttes frit i tilfælde af 

vedligeholdelse og service.

•  Installer ikke køleskabet på steder, hvor 

temperaturen kommer under 10 ºC.

AA

BB

CC DD

EE

Model RFG23U*

Dybde “A” 605 mm

Bredde “B” 908 mm

Højde “C” 1700.5 mm

Samlet højde “D” 1769 mm

Dybde “E” 1103 mm

1636 mm1636 mm 364 mm364 mm

135135°° 135135°°

50 mm50 mm

908 mm908 mm

60
5 

m
m

60
5 

m
m

10
89

 m
m
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89

 m
m

108 mm108 mm

46 mm46 mm

11
03

 m
m

11
03

 m
m

Hvert mål er baseret på designdimensionen 

(produkttegningen), så det kan være 

anderledes, afhængigt af målemetoden.

Opsætning af dit køleskab
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Opsætning _15

Når du fl ytter køleskabet

 For at undgå at beskadige gulvet skal du 

sørge for, at de forreste justeringsfødder er i 

øverste stilling (over gulvet). Se ‘JUSTERING 

AF DØRENE’ i vejledningen (på side 17)  

GULVBELÆGNING
For korrekt installation skal dette køleskab 

anbringes på en lige overfl ade af hårdt 

materiale, der har samme højde som resten af 

gulvbelægningen.

Denne overfl ade skal være stærk nok til at bære 

et fyldt køleskab. For at beskytte gulvets overfl ade 

skal du skære et stort stykke karton ud og 

anbringe det under køleskabet, når du arbejder. 

Ved fl ytning skal du huske at trække enheden lige 

ud og skubbe den lige tilbage.

FJERNELSE AF 
KØLESKABSDØRENE

Hvis køleskabet er for stort til nemt at komme gennem 

døråbningen, kan du fjerne køleskabsdørene.

Nødvendigt værktøj (medfølger ikke)

Kobl strømmen fra køleskabet, inden du 
fjerner døren eller skuffen.

•  Pas på ikke at tabe, beskadige eller ridse 
døren eller skuffen, når du fl ytter dem.

•  Pas på ikke at komme til skade, når du fl ytter 
døren/skuffen.

•  Genmonter døren/skuffen omhyggeligt for at 
undgå:

- Fugt fra luftlækage.
- Uens dørjustering.

- Energispild pga. utilstrækkelig tætning af døren.

Demonter køleskabsdørene

1.  Når døren er åbnet: Fjern hængseldækslet 
1  med en skruetrækker med fl ad klinge, 

og luk døren. Fjern de 3 skruer, der holder 

hængseldækslet, og fjern det 2  .

2.   Frakobl de to stik 3  på hver side af 

topdækslet, det ene stik 7  på døren i højre 

side og det andet stik 4  på døren i venstre 

side. Fjern røret 5  ved at trykke på den 

mørkegrå del 6  på vandtilkoblingen. 

Hvis der er en rød clips på tilkoblingen, skal 
den fjernes, inden røret fjernes.

2

 1

ADVARSEL

Philips-
skruetrækker

Skruetrækker 
med fl ad klinge

Nøgle (10 mm)

Fladtang
Unbrakonøgle
(3/16”) (5 mm)

 5

 6

 4

 3

 33

5

4

 7

Rød clips 
(1/4")
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3.  Fjern de 3 sekskantede bolte, 7  der er monteret 
på øverste venstre og højre dørhængsler, med en 
nøgle (10 mm). Brug en Philips-skruetrækker, og 
fjern bundskruen, 8  der er monteret på øverste 
venstre og højre dørhængsler. Fjern de øverste 
venstre og højre dørhængsler 9  .

4. Løft døren lige op for at fjerne den.

5. Brug en Philips-skruetrækker, og fjern de 
to skruer, 10  der er monteret på nederste 
venstre og højre dørhængsler. Brug en nøgle 
(5 mm), og fjern de to sekskantede bolte, 11  
der er monteret på nederste venstre og højre 
dørhængsler. Fjern de nederste venstre og højre 

dørhængsler 12  .

GENMONTERING AF 
KØLESKABSDØRENE
For at genmontere køleskabsdørene: Saml delene 

i omvendt rækkefølge.

 Vattenledningen måste sättas i helt i 
mitten av den transparenta kopplingen för 
att undvika läckage från dispensern.

För in klipset i installationspaketet och kontrollera att 

det håller fast linan.

DEMONTERING AF FRYSERSKUFFEN
1. Skub den øverste skuffe helt ind.

2. Fjern den vipbare hylde 1  ved at trække begge 
beslag 2  opad på samme tid. 

3.  Tag den nederste rist ud 3  ved at løfte kurven 
op af skinnesystemet. 

4.  Fjern fi re 10 mm sekskantede bolte fra begge 
sider.

5. Løft fryserdøren op fra skinnerne.

Kommer du for mange madvarer i 

fryserskufferne, kan det forhindre, at fryseren kan 

lukke helt, og det kan medføre opbygning af rim.

 9

 7

 8

 12

 10
 11

Mitten av den Mitten av den 
transparenta kopplingentransparenta kopplingen

klipp A (1/4 tum)klipp A (1/4 tum)
(6,35 mm)(6,35 mm)

FORSIGTIG

Slot

 3

 1

 2

FORSIGTIG

16_ Opsætning
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Opsætning _17

MONTERING AF 
FRYSERSKUFFEN
For at genmontere fryserskuffen: Saml delene i 

omvendt rækkefølge.

JUSTERING AF DØRENE
Nu, hvor dørene er tilbage på køleskabet, skal 
du sørge for, at køleskabet står lige, så du kan 
foretage de endelige justeringer. Hvis køleskabet 
ikke står lige, kan du ikke få dørene helt lige.

Sæt en skruetrækker med fl ad klinge (-) i et hak 
på det venstre styrehåndtag, og drej det mod 
uret for at stille køleskabet lige. (Du skal dreje 
håndtaget med uret for at sænke køleskabet og 

mod uret for at hæve det.)

Begge styrehåndtag skal røre gulvet 
for at undgå mulige person- eller 
tingsskader, hvis køleskabet tipper.

Hvis den højre side er lavere, så udfør den 
samme procedure, men med det højre 

styrehåndtag.

UDFØRELSE AF MINDRE 
JUSTERINGER MELLEM DØRE
Husk, at køleskabet skal være lige for at få dørene 
helt lige. Hvis du har brug for hjælp, så se det 
forrige afsnit om at stille køleskabet lige.  

1.  Hvis du åbner skuffen 1  , kan du se det 
nederste hængsel 2  .

2.  Sæt den medfølgende unbrakonøgle 3  i 
ribben 4  på det nederste hængsel.

3.  Juster højden ved at dreje unbrakonøglen 3  
med uret ( ) eller mod uret ( ). 

Når du drejer unbrakonøglen mod uret         

( ), fl yttes døren op.

1.  Når du har justeret dørene, skal du isætte 

den medfølgende fastgørelsesring 5  med 

en fl adtang 6  i mellemrummet mellem 

hængselringen 7  og det nederste hængsel 
8 . Det antal fastgørelsesringe, du skal isætte, 

afhænger af mellemrummet. 

Der følger to fastgørelsesringe med 

køleskabet. 

Tykkelsen af hver fastgørelsesring er 1 mm.

JUSTERING AF 
FRYSERSKUFFENS NIVEAU

skruetrækker skruetrækker 
med fl ad med fl ad 
klinge (-)klinge (-)

StyrehåndtagStyrehåndtag

FORSIGTIG

Når den 
venstre dør 
er lavere end 
den højre dør.

Når den 
venstre dør 
er højere end 
den højre 
dør.

JusteringsdelJusteringsdel

JusteringsdelJusteringsdel

 2

 3
 4

 1

FryserskuffeJusteringsdel
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18_ Opsætning

1.  Find højdejusteringen 1  i fryserskuffen.
     Løsn de fi re Phillips-skruer 2  en anelse for at 

løsne døren. 

2.  Løsn styreskruen 3  med en Phillips-skruetrækker. 

3.  Find det bedste niveau til justering af dørens 
hældning.

     Efter justering: Stram først skrue 3  og derefter 
skrue  2  .

KONTROL MED VANDKANALEN
En vanddispenser er en af de mest praktiske 
funktioner på dit nye Samsung-køleskab. For 
at fremme et bedre helbred fjerner Samsungs 
vandfi lter uønskede partikler fra dit vand. Men det 
steriliserer eller ødelægger ikke mikroorganismer. 
Du skal stadig anskaffe et vandrensningssystem 
for at gøre dette. For at isenheden kan fungere 
korrekt, kræves der et vandtryk på 138~862 kPa. 

Under normale omstændigheder kan en kop på 
1,70 dl fyldes på 10 sekunder. Hvis køleskabet er 
installeret i et område med lavt vandtryk (under 
138 kPa), kan du installere en forstærkende 
pumpe for at kompensere for det lave tryk. 
Sørg for, at vandtanken inde i køleskabet er 
fyldt korrekt. For at gøre dette skal du trykke på 
knappen på vanddispenseren, indtil vandet løber 
ud af vandudløbet. 

  Installationssæt til vandkanalen kan leveres 
mod betaling fra din forhandler. 

Vi anbefaler, at du anvender et forsyningssæt, der 

indeholder kobberrør.

Kontroller tilbehørslisten herunder.

Tilslutning til vandforsyningen

1.  Start med at lukke for vandforsyningen, og sluk 
for isenheden.

2.  Find den nærmeste forsyning med koldt 
drikkevand.

3.  Efter tilslutning af vandforsyningen med 
vandfi lteret skal du tænde for vandforsyningen 
og inden brug aftappe 3 l (lad vandet løbe i ca. 

6 minutter).

INSTALLATION AF VANDKANALEN

Tilslutning af vandkanalen til 
køleskabet.

Du skal anskaffe fl ere elementer for at færdiggøre 
denne tilslutning. Du kan fi nde disse elementer i 

dit lokale byggemarked.

 1  2

Eksempel:  Hældningen er ca. 2 mm som vist 
herunder.

-  Drej højdejusteringen til -2.0 for at reducere dørens 
hældning.

Hældning

Reference-
plan

 3

Unbrakonøgle Fastgørelse Kompressionsbeslag

Kompressionsmøtrik
Vand Filter 

(Medfølger ikke)

1 Koldtvandskanal

2 Rørklamme

3 Sæt til installation 
af vandkanal

4 Lukkeventil
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Opsætning _19

1.  Kom kompressionsmøtrikken gennem den 
medfølgende plastrør .

2.  Stram kompressionsmøtrikken  på 6,35 mm 
kompressionsbeslaget.

 -  Hvis du anvender kobberrør: Sæt 
kompressionsmøtrikken (medfølger ikke) 
og rørringen (medfølger ikke) på kobberrøret 
(medfølger ikke) som vist.

 -  Hvis du anvender plastrør : Sæt den 
støbte ende (hoved) på plastrøret  i 
kompressionsbeslaget.

    Brug ikke plastrør uden den støbte ende 
(hoved) .

3.  Stram kompressionsmøtrikken 
på kompressionsbeslaget. Stram ikke 
kompressionsmøtrikken for meget .

4. Tænd for vandet, og kontroller for lækager. 

Kobl kun vandkanalen til en 
drikkevandskilde.  Hvis du skal reparere 

eller adskille vandkanalen, så skær 6,35 mm af 
plastrøret for at være sikker på, du får en pæn og 

tæt tilslutning.

•  6,35 mm 
kompressionsmøtrik

• kobberrør

• plastrør • rørring

Plastrør

(Medfølger)

Rørring

(Medfølger ikke)

Kompressionsmøtrik 

(6,35 mm) (medfølger)

Kompressionsbeslag

(Medfølger)

Hoved

Kompressionsmøtrik 

(6,35 mm) (Medfølger ikke)

Kobberrør eller plastrør 
(Medfølger ikke) (Medfølger ikke)

Brugsvandforsyning

KøleskabKøleskab
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20_ Betjening

Brug af SAMSUNG-
køleskabet
BRUG AF BETJENINGSPANELET

1

Knappen 
Energy Saver 
(Energibesparelse)

For bedre energieffektivitet skal du 
trykke på knappen Energy Saver 
(Energibesparelse) ( ). 
Hvis der kommer kondens i dørene, 
så slå funktionen Energy Saver 
(Energibesparelse) fra.

2

Knappen 
Freezer / 

Power Freeze 
(3 sec) (Fryser/
Power-frysning 

(3 sek.))

Tryk på knappen Freezer / Power Freeze 
(3 sec) (Fryser/Power-frysning (3 sek.)) 
( ) for at indstille fryseren til den 
ønskede temperatur.
Du kan indstille temperaturen til 
mellem -14 ºC og -22 ºC. Tryk og hold 
på knappen Freezer / Power Freeze 
(3 sec) (Fryser/Power-frysning (3 sek.)) 
i 3 sekunder for at sætte fart på den 
tid, det tager at nedfryse produkter i 
fryseren.
Dette kan være praktisk, hvis du har 
brug for hurtigt at fryse letfordærvelige 
varer, eller hvis temperaturen i fryseren 
er steget dramatisk (f.eks. hvis døren 
har stået åben). 
Når du bruger denne funktion, stiger 
køleskabets energiforbrug. Husk at 
slå den fra, når du ikke har brug for 
den, og stil fryseren til din oprindelige 
temperaturindstilling. Når du har is 
nok, skal du blot trykke og holde på 
knappen i 3 sekunder igen for at annullere 
funktionen power-frysning. 
Denne funktion skal aktiveres min. 20 
timer inden, du fryser store mængder 
madvarer.

3

Knappen Alarm 
/ Reset Filter 

(3 sec) (Alarm/
Filternulstilling 

(3 sek.))

Tryk på knappen Alarm (Alarm) ( ) 
for at deaktivere alarmen for åben dør. 
Når du har fjernet det gamle vandfi lter 
og installeret et nyt, skal du nulstille 
indikatoren ved at trykke og holde på 
knappen “Alarm (Alarm)” i 3 sekunder. 
Indikatoren lyser igen om ca. 6 
måneder for at fortælle dig, at det er 
tid til udskiftning af dit vandfi lter. 

3

Knappen Alarm 
/ Reset Filter 

(3 sec) (Alarm/
Filternulstilling 

(3 sek.))

Filterindikatoren er blå, når du til start 
indsætter vandfi lteret. 
Filterindikatoren bliver lyserød, når 
du har brugt vandfi lteret i 5 måneder. 
Filterindikatoren (  ) bliver rød, når 
du har brugt vandfi lteret i 6 måneder.

4

Knappen 
Lighting (Lys)

Tryk på knappen Lighting (Lys) 
( ) for at tænde for dispenserens 
LED-lampe.

5

Knappen 
Fridge/

Hold 3 sec 
for Power 

Cool 
(Køleskab/
hold i 3 s 

for power-
køling)

Tryk på knappen Fridge / Power Cool 
(3 sec) (Fryser/Power-køling (3 sek.)) (   ) 
for at indstille fryseren til den ønskede 
temperatur. Du kan indstille temperaturen 
til mellem 1 ºC og 7 ºC. Tryk og hold på 
knappen Fridge / Power Cool (3 sec) 
(Køleskab/Power-køling (3 sek.)) i 3 
sekunder for at sætte fart på den tid, det 
tager at nedkøle produkter i køleskabet. 
Dette kan være praktisk, hvis du har brug 
for hurtigt at nedkøle letfordærvelige varer, 
eller hvis temperaturen i køleskabet er 
steget dramatisk (f.eks. hvis døren har stået 
åben). Tryk og hold på knappen i 3 sekunder 
igen for at annullere tilstanden Power-køling.

6

Ice Off / 
Child Lock 
(3 sec) (Is 

fra/Barnelås 
(3 sek.))

Tryk på knappen Ice (Is) ( ) for at 
deaktivere funktionen til isproduktion.
Hvis du trykker og holder på knappen 
Ice (Is) i 3 sekunder, låses displayet og 
dispenseren.

7

Knappen Ice 
(Is)

Tryk på knappen Ice (Is) for at vælge 
den ønskede istype. Der skiftes 
mellem isterninger og knust is, 
hver gang du trykker på knappen. 
Når du har valgt: Tryk forsigtigt på 
dispenserknappen med dit glas. 
Denne tilstand kan ikke anvendes på 
samme tid som tilstanden Vand.

8

Knappen 
Water 
(Vand)

Tryk på knappen Water (Vand) 
for at aftappe vand. Der er ingen 
Fra-tilstand. Når du har valgt: Tryk 
forsigtigt på dispenserknappen 
med dit glas. Denne knap kan 
ikke anvendes på samme tid som 
knappen Ice (Is). Tilstanden Water 
(Vand) deaktiveres, når du trykker på 
knappen Ice (Is).

Nogle funktioner aktiveres efter en forsinkelsen 

på få sekunder, når du trykker på knapperne. 

Andre reagerer straks. Dette er normal funktion.

1

2

3

4

5

6

87
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BRUG AF BETJENINGSPANELET

Grundlæggende temperatur i fryser- 
og køleskabsrummene

Den grundlæggende temperatur og/eller anbefalet 
temperatur i fryser- og køleskabsrummene er 
-19 °C hhv. 3 °C.
Hvis temperaturen i fryser- og køleskabsrummene er 

for høje eller lave, så juster temperaturen manuelt.

Kontrol med frysertemperaturen

Frysertemperaturen kan indstilles til mellem 
-14 ºC og -22 ºC, så den passer til dine 
konkrete ønsker. Tryk fl ere gange på knappen 
Freezer (Fryser), indtil den ønskede temperatur 
vises på temperaturdisplayet. Husk, at 
madvarer, som f.eks. is, kan smelte ved -15 ºC. 
Temperaturedisplayet går i rækkefølge fra -22 ºC 
til -14 ºC. Når displayet når -14 ºC, starter det 

igen ved -22 ºC.

Kontrol med køleskabstemperaturen

Køleskabstemperaturen kan indstilles til mellem 
7 ºC og 1 ºC, så den passer til dine konkrete 
ønsker. Tryk fl ere gange på knappen Fridge 
(Køleskab), indtil den ønskede temperatur vises 
på temperaturdisplayet.
Temperaturkontrolprocessen for køleskabet er 
identisk med processen for fryseren.
Tryk på knappen Fridge (Køleskab) for at indstille 
din ønskede temperatur. Efter et par sekunder 
begynder køleskabet at justere til den netop 
indstillede, nye temperatur. Dette afspejles på det 

digitale display. 

-  Temperaturen i fryseren, køleskabet eller 
pantryrummet kan stige, hvis

  du åbner dørene ofte, eller hvis der anbringes 
en stor mængde varme eller kolde fødevarer.

-  Dette kan få det digitale display til at blinke. Når 
fryser- og køleskabstemperaturen vender tilbage 
til deres normale, indstillede temperaturer, 
ophører blinkningen.

-  Hvis blinkningen fortsætter, kan det være 
nødvendigt at “nulstille” køleskabet. Prøv at 
frakoble apparatet, vent i ca. 10 minutter, og 
sæt strømstikket i igen.

-  Temperaturen i pantryrummet kan være lidt 
anderledes. Det afhænger af placeringen inden i.

-  Hvis kommunikationen mellem display 
og hoved-controllere har fejl, blinker 
pantrydisplaylyset måske. Når pantryrummet 
vender tilbage til dets normale, indstillede 
temperatur, ophører blinkningen. Hvis 
blinkningen fortsætter i lang tid, bedes du 

kontakte et Samsung Electronics servicecenter.

BRUG AF KOLDTVANDSDISPENSEREN
Tryk på knappen Ice (Is) / Water (Vand) for at 

vælge den ønskede type.

•  Sæt et glas under isdispenseren, og tryk 
forsigtigt mod dispenserknappen med dit glas. 
Sørg for, at glasset er på linje med dispenseren 
for at forhindre, at is vælter ud. 

•   Vent i 2 sekunder, inden du fjerner glasset 
under dispenseren for at forhindre spild. Hvis 
køleskabsdøren åbnes, fungerer dispenseren 
ikke. 

•  Når du vælger isterninger efter at have brugt 
funktionen til knust is, kan der forekomme en 
smule overskydende knust is.

•  Installation af vanddispenser
  Efter installationen skal du trykke på 

dispenserarmen i mindst 2 minutter for at fjerne 

luft fra vandkanalen og fylde vandsystemet.

•  Hvis der ikke kommer is ud, skal du trække 
iskøleren ud og trykke på testknappen, der 
fi ndes på højre side af isenheden.

•  Tryk ikke vedvarende på testknappen, når 
bakken er fyldt med is eller vand som vist. Vand 
kan løbe over, eller der kan forekomme isstop.

• Normal anvendelse

    For at fylde iskøleren op til maksimal kapacitet 
efter installationen: Sørg for at følge følgende 
trin.

    1.  Lad dit køleskab køre og køle ned i 24 timer 
(eller 1 hel dag).

    2.  Venter du 24 timer, får isenheden tid til at 
afkøle korrekt.

    3.  Fyld 4 til 6 isterninger i glasset.
    4.  Efter 8 og 16 timer: Fyld hver gang et glas 

helt med is.

Ingen IS
Vælg denne, hvis du vil 
slukke for isenheden.

SKUB
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Hvis al is anvendes på samme tid, skal 
ovenstående trin 3 og 4 gentages (inden 

du aftapper de første 4 til 6 isterninger, er det 
nødvendigt at vente i 8 timer). 
Dette supplerer isterningerne og sikrer maksimal 
isproduktion.

Når du henter is fra iskøleren, skal du trykke én 
gang på dispenserknappen med funktionen ‘ICE 
CUBED (ISTERNINGER)’ eller ‘CRUSHED (KNUST)’ 
indstillet til ON (TIL) for at få ny is hurtigere, når du 

har udskiftet iskøleren i køleskabet.

Brug af vanddispenseren

Sæt et glas under vandudgangen, og tryk forsigtigt 
mod vanddispenserknappen med dit glas. Sørg 
for, at glasset er på linje med dispenseren for at 
forhindre, at vand sprøjter ud.
Hvis du lige har installeret køleskabet eller 
installeret et nyt vandfi lter, skal du skylle 3 l gennem 
fi lteret inden brug (skyl i ca. 6 minutter). Sørg for, at 
vandet strømmer frit, inden det drikkes. 

Hvis du ikke bruger vanddispenseren i 2~3 
dage (specielt om sommeren), kan vandet 

fra dispenseren have en speciel lugt eller smag. 
Hvis dette forekommer, anbefaler vi, at du hælder 
de første 1~2 glas vand ud for at få vand med 
bedre smag.

Brug af funktionen Ice off (Is fra)

Når du vælger 
tilstanden Ice Off (Is 
fra), skal du fjerne 
alle isterninger 
fra køleren. Hvis 
du ikke bruger 
isdispenseren, kan isterningerne fryse sammen. 
Træk låsehåndtaget fremad for at kassere 
isterninger eller fjerne sammenfrosset is fra 

køleren. Tryk køleren tilbage, indtil du hører et klik.  

Hvis du skal på en længere rejse, så luk for 
vandventilen, og afbryd vandforsyningen 

til køleskabet.  Dette medvirker til at forhindre 
tilfældige lækager. Adskil ikke selv isenheden. Det 
kan medføre fejlfunktion. Vask ikke, og spray ikke 
iskøleren med vand. Du skal blot tørre den af med 
en tør klud. For at isenheden kan fungere korrekt, 

kræves der et vandtryk på 138~862 kPa. 

Fænomenet med uklart vand
Alt vand, der tilføres til køleskabe, løber gennem 
kernefi lteret, der er et alkalinevandfi lter. Under 
denne proces stiger trykket på det vand, der er 
løbet ud af fi lteret, og ilt og kvælstof bliver mættet. 
Når dette vand kommer ud i luften, falder trykket, 
og ilten og kvælstoffet bliver overmættet, så det 
ændres til gasbobler. Vandet kan se mærkeligt ud 
pga. disse kvælstofbobler. Vandet ser midlertidigt 
uklart ud pga. disse kvælstofbobler. Efter er par 
sekunder bliver vandet klart.
Vent i 1 sekund, inden du fjerner koppen under 
dispenseren for at forhindre spild. Træk ikke 
dispenserhåndtaget ud, når du har taget is eller 
vand. Det går automatisk tilbage. Is laves som 
terninger.
Når du vælger “Crushed (Knust)”, knuser 
isenheden isterningerne.

Kontroller 

vandstanden
2

Testknap

Træk i Skub
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DELE OG FUNKTIONER
Brug denne side til at blive mere fortrolig med 
køleskabets dele og funktioner.

( 1 ) Ismaskine 

( 2 ) Foldbar hylde 

( 3 ) Skubbar hylde 

( 4 ) Lodret hængslet sektion 

( 5 ) Grøntsags- og frugtskuffer 

( 6 ) Skubbar hylde 

( 7 ) 2-trins foldbar hylde

( 8 ) Rum til mejerivarer 

( 9 ) Dørhylder 

( 10 ) Cool Select Pantry™ 

( 11 ) Vipbar hylde 

( 12 ) Automatisk udtræksskuffe 

( 13 ) Fryserskuffe 

BRUG AF COOL SELECT PANTRY™
Cool Select Pantry™ er en skuffe i fuld bredde 
med justerbar temperaturkontrol. Dette pantry 
kan anvendes til store partybakker, delikatesser, 
pizzaer, drikkevarer eller andre elementer. Der 
fi ndes en temperaturkontrol, der kan justere 
den mængde kold luft, der tillades i pantryet. 
Kontrollen er placeret i højre side af pantryet.

•  Tryk på knappen Temp (Temp.) fl ere gange, indstil 
den ønskede tilstand belyses. Tilstanden Fresh 
(Frisk) (3 °C), tilstanden Zero Zone (Nulzone) (0 
°C) og tilstanden Deli (Deli) (5 °C) bliver valgt, 
hver gang du trykker på knappen Temp (Temp.). 
Som start er tilstanden Fresh (Frisk) valgt. Selv 
om den indstillede temperatur er anderledes 
end den aktuelle temperatur, bliver temperaturen 

automatisk ændret til den indstillede temperatur.

Temp (Temp.) 

Du kan vælge følgende pantrytemperaturtilstande: 
Deli (Deli) (5 °C), Fresh (Frisk) (3 °C) og Zero Zone 

(Nulzone) (0 °C).

Valgknap

1.  Når du vælger “Deli (Deli)”, holdes temperaturen 
i pantryet på ca. 5 °C. Denne funktion holder 
madvarerne friske i lang tid.

2.  Når du vælger “Fresh (Frisk)”, holdes 
temperaturen i pantryet på ca. 3 °C. Denne 
funktion holder madvarerne friske i længere tid.

3.  Når du vælger “Zero Zone (Nulzone)”, holdes 
temperaturen i pantryet på ca. 0 °C. Denne 
funktion holder også kødvarer og fi sk friske i 
længere tid.

( 1 )( 1 )

( 2 )( 2 )

( 3 )( 3 )

( 4 )( 4 )

( 5 )( 5 )

( 11 )( 11 ) ( 12 )( 12 )

( 13 )( 13 )

( 10 )( 10 )

( 7 )( 7 )
( 9 )( 9 )

( 6 )( 6 )
( 8 )( 8 )

LysLys
VandfilterVandfilter

DørlukkerDørlukker

LysLys
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Frugt og grøntsager kan tage skade med 
indstillingen “Zero Zone (Nulzone)”. Opbevar ikke 
salat eller andre bladrige produkter i dette pantry.

Opbevar ikke glasfl asker i dette pantry. 
Hvis disse fryses, kan de gå i stykker og 
medføre personskade.

FJERNELSE AF 
KØLESKABSTILBEHØR

1. Dørhylder og rum til mejerivarer

      For at fjerne -  Løft beholderen op, og træk lige ud.

      For at ændre placering -  Skub den ind 
       over den ønskede placering, og tryk ned, indtil 

den stopper.

Der kan forekomme skader, hvis 
dørhylderne ikke monteres korrekt. Lad 
ikke børn lege med hylderne.

Dørhyldernes skarpe hjørner kan medføre skader.  

Juster ikke en beholder, der er fyldt med 

madvarer.

Metode til fjernelse af støv -  Fjern kanten, og
vask med vand.

2. Hylder af hærdet glas

      For at fjerne -  Vip hyldens front op i den
       viste retning, 1  og løft op vertikalt 2  .       

Træk hylden ud.

      For at ændre placering -  Vip hyldens front 
      op, og  styr hyldekrogene ind i åbningerne i 
       den ønskede højde. Sænk herefter hyldens 

front, så krogene falder på plads i åbningerne. 

Hylderne af hærdet glas er tunge. Vær 

særlig opmærksom, når du fjerner dem.

3. Grøntsags- og frugtsskuffer

  For at fjerne -  Træk skuffen ud i fuld
     længde.  Vip skuffens front opad, og træk lige ud.

 For at ændre placering -  Sæt skuffen i 
     ramme-skinnerne, og skub tilbage på plads. 

Skufferne skal fjernes, inden glashylden over 
dem kan løftes ud.

Åbn ikke skufferne, når pantryet er åbent. Det kan 
medføre ridser eller brud på skuffedækslerne.

Deli (Deli) Fresh (Frisk) Zero Zone (Nulzone)

• ananas

• citroner

• 

avocadoer

• kartofl er

• agurker

• æbler

• appelsiner

• grapefrugter

• sommersquash

• majs

• steaks

• hårde oste

• koldt afskåret

• bacon

• hot dogs

2

1FORSIGTIG

FORSIGTIG

FORSIGTIG
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4. Cool Select Pantry™

 For at fl ytte pantryet -  Træk pantryet ud i 
  fuld længde. Vip forsiden af pantryet op, og 

træk lige ud.

  For at ændre pantryets placering - Skub 
skinnerne tilbage i køleskabet. Anbring skuffen 
på skinnerne, og skub pantryet tilbage til dets 

plads. 

  For at fjerne adskilleren -  Træk pantryet
  ud i fuld længde, løft adskillerens forside for 

at løsne den fra pantryets bagside, og løft 
herefter adskilleren ud.

  For at ændre adskillerens placering - 
      Hægt bagsiden af  adskilleren over pantryets 

     bagside, og træk adskilleren ned.

BRUG AD DØRENE
Køleskabsdørene sikrer, at dørene lukker hele 
vejen rundt, og at de er sikkert forseglet. Når 
køleskabsdøren kun er åbnet lidt, lukker den 
automatisk. Døren forbliver åben, når den er åbnet 
mere end 76 mm.

BRUG AF DEN VIPBARE HYLDE
Den vipbare hylde kan anvendes til at opbevare 
en pizza på 406 mm, hvis du anbringer den som 
vist i illustrationen.

FJERNELSE AF FRYSERTILBEHØR

1. Vipbar hylde

 For at fjerne - Træk beslagene opad, indtil du
 hører en klikkende lyd, og fjern hylden

 For at ændre udskifte - Hægt hyldens ende 
     på  begge beslag, 1  og skub ned, indtil den 

     låser på plads.

2. Automatisk udtræksskuffe

  For at fjerne -Træk skuffen ud i fuld længde. 
Vip bagenden af skuffen op, og træk lige ud.

   For at ændre placering -  Anbring skuffen på 
      skinnerne ved at løfte den op. Sænk skuffen 

på plads, indtil den er vandret, og skub skuffen 

ind.

3. Fryserskuffe

 For at fjerne fryserskuffen -  Træk
 fryserskuffen  helt ud. Vip det bageste af hylden 
     op, og løft beholderen ud for at fjerne den.

  For at ændre fryserskuffens placering -   
     Anbring beholderen i skinnen.

Du kan kradse på siden af skuffen, hvis 
du drejer den mod venstre eller højre, når 
du adskiller eller samler den igen. 

 Lad ikke babyer eller børn komme 
ind i fryserskuffen. De kan beskadige 
køleskabet og selv komme alvorligt til 
skade. Sid ikke på fryserdøren. Døren 
kan gå i stykker. Lad ikke børn kravle ind 
i fryserskuffen.

Fjern ikke adskilleren.

1

1

2

FORSIGTIG

FORSIGTIG

ADVARSEL
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Hvis børn spærres inde, kan de blive 
kvalt eller komme til skade.

RENGØRING AF KØLESKABET
Brug ikke benzen, fortynder eller 
klorholdige materialer til rengøring. 
De kan ødelægge apparatets overfl ade 

og medføre brand. Spray ikke vand på køleskabet, 
mens det er tilsluttet, da dette kan medføre 
elektrisk stød. Rengør ikke køleskabet med benzen, 

fortynder eller bilsæbe, da der så er brandrisiko.

UDSKIFTNING AF DEN INDRE 
BELYSNING

Du må hverken adskille eller udskifte LED-
belysningen. For at udskifte LED-belysningen 
skal du kontakte Samsungs servicecenter 

eller dit autoriserede Samsung-forhandler.

 Hvis en bruger selv udskifter LED-lampen, kan 

det medføre elektriske stød eller personskade.

UDSKIFTNING AF VANDFILTERET
 For at nedsætte risikoen for vandskade 
på din ejendom MÅ DU IKKE bruge 
vandfi ltre af generiske mærker i dit 
SAMSUNG-køleskab.

BRUG KUN VANDFILTRE MED SAMSUNG-
MÆRKET SAMSUNG er ikke ansvarlig for 
nogen skade, herunder, men ikke begrænset til, 
tingsskade, der skyldes vandlækage pga. brug 
af et generisk vandfi lter. SAMSUNG-køleskabe 
er designet til KUN at fungere med SAMSUNG-
VANDFILTRE. 

Lyset i “Filterindikator” fortæller dig, når det er 
tid til at skifte dit vandfi lter. For at du har tid til at 
skaffe et nyt fi lter, tændes det røde lys lidt før, det 
nuværende fi lters kapacitet løber ud. Udskiftning 
af fi lteret i tide giver dig det friskeste og reneste 
vand fra dit køleskab.

1.  Tag et nyt vandfi lter, og sæt en månedsmærkat 
på fi lteret som vist. Datoen på mærkaten skal 
være seks måneder fra den aktuelle dato. Hvis 
du f.eks. udskifter vandfi lteret i marts, så sæt 
“SEP”-mærkatet på fi lteret, så du husker at 
udskifte det i september. Et fi lters levetid er 
normalt 6 måneder.

2.  Fjern det nye fi lters beskyttelseshætte, og fjern 
det gamle fi lter.

3.  Anbring og sæt det nye fi lter i fi lterenheden. 
Drej langsomt vandfi lteret med uret for at 
justere med det trykte mærke på dækslet 
og låse fi lteret på plads. Sørg for at justere 
markeringen på mærkatet på vandfi lteret med 
midten af printet på dækslet som vist. Husk 
ikke at stramme for meget. 

4.  Når du er færdig med denne proces: Tryk og 
hold på knappen Alarm (Alarm) i 3 sekunder for 
at nulstille fi lterplanen. 

5.  Lad til sidst 3 l vand løbe gennem fi lteret (lad 
vandet løbe i ca. 6 minutter). Sørg for, at vandet 
strømmer frit, inden det drikkes. 

 Sørg for at skylle dispenseren omhyggeligt 
ud, ellers kan vand lække fra den.

 Det betyder, at der stadig er luft i kanalen. Brug 
IKKE vand- eller isdispenseren uden et vandfi lter, 
fordi vandkanalen kan blive blokeret.

Bestilling af fi ltre til udskiftning

Kontakt din autoriserede Samsung-forhandler, for at 

bestille nye patroner til vandfi  lteret.

- Internt fi lter - HAFIN2/EXP

Samsung vandfi ltre kan købes online på 

www.samsung.com/dk

ADVARSEL

ADVARSEL

FORSIGTIG

FORSIGTIG
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Fejlfi nding
FEJL LØSNING

Køleskabet fungerer 
slet ikke, eller 
temperaturen er ikke 
tilstrækkelig lav.

• Kontrollér, at stikket er korrekt tilsluttet.

• Er temperaturstyringen på displayet indstillet til den korrekte 

temperatur?Prøv at indstille den til en lavere temperatur.

• Står køleskabet i direkte sollys eller nær en varmekilde?

• Er køleskabets bagside for tæt på væggen, så luften forhindres i atcirkulere?

Madvarerne i 
køleskabet er frosne.

• Er temperaturstyringen på displayet indstillet til den korrekte temperatur? 

Prøv at indstille den til en højere temperatur.

• Er temperaturen i rummet meget lav?

• Opbevarer du madvarer med højt vandindhold på de koldeste steder i 

køleskabet? Prøv at opbevare disse varer midt i køleskabet, i stedet for at 

opbevare dem i CoolSelect Zone™-skuffen.

Der høres usædvanlige
lyde eller støj.

• Kontroller, at køleskabet står plant og stabilt.

• Er køleskabets bagside for tæt på væggen, så luften forhindres i at cirkulere?

• Er der tabt noget bag ved eller under køleskabet?

• Der lyder en “tikkende” lyd inde fra køleskabet. Dette er normalt og 

forekommer når de forskellige dele udvidersig eller trækker sig sammen ifm. 

køleskabets temperaturændringer.

Køleskabets forreste
hjørner og sider er
varme og der er
kondensation.

• Det er normalt, eftersom der er installeret antikondensatorer i de forreste 

hjørner på køleskabet, så der ikke forekommer kondens.

• Står køleskabsdøren på klem? Kondens kan opstå, når du lader døren stå 

åben i for lang tid.

Der kommer ingen is ud. • Ventede du i 12 timer efter installation af vandledningen, før du begyndte at 

lave is?

• Er vandledningen tilsluttet og stopventilen åben?

•  Har du slået isfunktionen fra? Kontrollér, at Ice Type er indstillet til Cubed 

(isterninger) eller Crushed (knust is).

• Er der is, der blokerer i opbevaringsenheden?

• Er frysertemperaturen for høj? Prøv at indstille frysertemperaturen lavere.

Du kan høre vand boble 
i køleskabet.

• Dette er normalt. Boblelyden stammer fra kølemidlet, der cirkulerer i køleskabet.

Der er en ubehagelig 
lugt i køleskabet.

• Kontroller for ødelagte madvarer.

• Madvarer med stærke dufte (f.eks. fi sk) skal tildækkes tæt.

• Gør jævnligt køleskabet rent, og smid fordærvet eller gammel mad ud.

Der dannes is på 
væggene i fryseren.

•  Er udluftningsåbningen blokeret? Sørg for, at ventilationsåbninger ikke er 

tildækkede, så luften kan cirkulere frit.

• Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads mellem de opbevarede madvarer, 

så luften kan cirkulere effektivt.

• Er fryserdøren ordentligt lukket?

Koldtvandsmaskinen
fungerer ikke.

• Er vandledningen tilsluttet og stopventilen åben?

• Er vandforsyningsledningen klemt eller bøjet? Sørg for, at ledningen ligger 

frit og ikke er tildækket.

• Er vandtanken frosset til, fordi temperaturen i køleskabet er for lav? Prøv at 

vælge en højere temperaturindstilling i displaypanelet.
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Grænser for omgivende temperatur
Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug i de omgivende temperaturer, der angives af 

temperaturklassen på apparatets mærkeplade.

Klasse Symbol
Omgivende temperaturområde (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561 

Udvidet temperatur SN +10 til +32 +10 til +32

Tempereret N +16 til +32 +16 til +32

Subtropisk ST +16 til +38 +18 til +38

Tropisk K +16 til +43 +18 til +43

  Den indvendige temperatur kan blive påvirket af faktorer som placeringen af køleskabet, den 

omgivende temperatur og hvor mange gange døren åbnes.

Juster temperaturen efter behov for at kompensere for disse faktorer.

Kontakt Samsung

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,

venligst kontakte Samsung Support.

Sydhavnsgade 18, København SV, DK-2450, Denmark

70 70 19 70

www.samsung.com/dk/support

Denmark
Korrekt bortskaffelse af dette produkt 

(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og 
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes 
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige 
virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra 
andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for 
nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik 
på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette 
produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
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Kombiskap
Brukerveiledning

tenk deg mulighetene

Takk for at du kjøpte et Samsung-produkt.

Norsk

Frittstående apparat

Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.

DA99-03403D-04.indb   1DA99-03403D-04.indb   1 14. 5. 2.   �� 1:3514. 5. 2.   �� 1:35



2_ Sikkerhetsinformasjon

SIKKERHETSINFORMASJON

•  Før du bruker apparatet må 

du lese denne håndboken 

nøye og ta vare på den på 

et trygt sted i nærheten 

av apparatet for fremtidig 

referanse.

•  Bruk dette apparatet 

kun til sitt tiltenkte formål 

som beskrevet i denne 

instruksjonshåndboken. Dette 

apparatet er ikke beregnet for 

å brukes av personer (inkludert 

barn) som er svekket fysisk, 

sansemessig eller mentalt, 

eller som mangler erfaring og 

kunnskap, med mindre de 

er under oppsyn eller har fått 

opplæring av en person som 

er ansvarlig for deres sikkerhet.

•  Dette apparatet kan brukes 

av barn fra 8 år og oppover 

og av personer med redusert 

fysisk, sensorisk eller mental 

kapasitet, eller som mangler 

erfaring og kunnskap, så fremt 

de holdes under oppsyn eller 

er blitt instruert i trygg bruk 

av apparatet og forstår farene 

som er involvert.

Barn må ikke leke med 

apparatet.

Rengjøring og vedlikehold 

som kan utføres av brukeren, 

må ikke utføres av barn uten 

oppsikt.

•  Advarsler og viktige 

sikkerhetsinstruksjoner i denne 

håndboken dekker ikke alle 

mulige forhold og situasjoner 

som kan oppstå. Det er eier/

bruker sitt ansvar å se til at det 

brukes sunn fornuft og utvise 

forsiktighet når du installerer, 

vedlikeholder og bruker 

apparatet.

•  Som følge av at 

brukerveiledningen dekker 

fl ere ulike modeller, kan de 

beskrevne egenskapene 

variere noe fra modell til 

modell. Hvis du har spørsmål 

eller bekymringer kontakter du 

ditt nærmeste servicesenter 

eller fi nner hjelp og informasjon 

på Internett på www.samsung.

com.

Sikkerhetsinformasjon
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Sikkerhetsinformasjon _3

Viktige sikkerhetssymboler 
og forholdsregler:

ADVARSEL

Vær varsom for 

å unngå alvorlig 

personskade og/eller 

skade på eiendom.

FORSIKTIG

Ta hensyn for å unngå 

personskade og/eller 

skade på eiendom.

IKKE forsøk.

IKKE demonter.

IKKE rør.

Følg retningslinjene 

nøye.

Koble strømkontakten 

fra vegguttaket.

Sørg for at maskinen 

er jordet for å hindre 

elektrisk støt.

Ring kontaktsenteret 

for hjelp.

Merk.

Disse varselstegnene er her 
for å hindre skader på deg og 
andre. Følg dem nøye. Etter 
at du har lest denne delen, 
oppbevares den på et trygt 
sted for fremtidig referanse.

CE Melding
Dette produktet er funnet 

å være i samsvar med 

lavspenningsdirektivet 

(2006/95/EF), direktivet om 

elektromagnetisk kompatibilitet 

(2004/108/EF), RoHS-

direktivet (2011/65/EF), 

kommisjonsdelegert forordning 

(EU) nr. 1060/2010 og 

økodesigndirektivet (2009/125/

EF), som ble implementert av 

forordning (EF) nr. 643/2009 fra 

Den europeiske union. (Gjelder 

bare produkter som selges i 

europeiske land.)

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 
FOR TRANSPORT ETC. TAS 
VEKK/BORT

•  Ved transport og 

installasjon av apparatet må 

du være forsiktig så ingen 

deler av kjølevæskekretsen 

blir skadet.

ADVARSEL
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4_ Sikkerhetsinformasjon

•  R-600a eller R-134a brukes 

som kjølevæske. Kontroller 

kompressoretiketten på 

baksiden av apparatet eller 

etiketten på innsiden av 

kjøleskapet for å se hvilken 

kjølevæske som brukes i ditt 

kjøleskap. 

•  Når dette produktet inneholder 

brennbar gass (Kjølevæske 

R-600a),

-  Kjølevæske som lekker fra 

røret kan antenne eller føre til 

øyeskader. Hvis en lekkasje 

oppdages unngår du åpne 

fl ammer eller potensielle 

antenningskilder og luft i 

rommet som apparatet står i, i 

fl ere minutter.

-  For å unngå at det skapes 

brennbar gassblanding hvis en 

lekkasje i kjølevæskekretsen 

oppstår, avhenger størrelsen 

på rommet hvor apparatet 

er plassert av mengden 

kjølevæske som brukes.

-  Aldri start et apparat 

som viser tegn på skade. 

Kontakt forhandleren hvis 

du er i tvil. Rommet hvor 

kjøleskapet plasseres 

må være 1 m³ i størrelse 

for hvert 8 g av R-600a-

kjølevæske inne i apparatet. 

Mengden kjølevæske i ditt 

bestemte apparat vises på 

identifi kasjonsplaten inne i 

apparatet. 

-  Hvis apparatet inneholder 

isobutan kjølevæske (R-600a), 

en naturgass med stor grad av 

miljøvennlighet, er den også 

brennbar. Ved transport og 

installasjon av apparatet må du 

være forsiktig så ingen deler av 

kjølevæskekretsen blir skadet.

INSTALLASJON - 
VIKTIG

•  Ikke installer dette 

apparatet i fuktige, oljete 

eller støvete omgivelser, på 

steder som er utsatt for 

direkte sollys og vann 

(regndråper).

-  Svekket isolasjon av elektriske 

deler kan føre til elektrisk støt 

eller brann.

•  Ikke plasser dette kjøleskapet i 

direkte sollys eller utsett det for 

varme fra komfyrer, varmeovner 

eller andre apparater.

ADVARSEL
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Sikkerhetsinformasjon _5

•  Ikke koble fl ere apparater til 

samme stikkontakt.

Kjøleskapet skal alltid være 

koblet til sitt eget strømuttak 

som har riktig spenning i 

henhold til kapasitetsplaten.

-  Dette gir best mulig ytelse og 

hindrer også overbelastning av 

huskabelkretsene som kan føre 

til brannfare fra overopphetede 

kabler. Hvis vegguttaket er 

løst må du ikke sette inn 

strømkontakten.

-  Det er risiko for elektrisk støt 

eller brann.

•  Ikke bruk en strømledning 

som viser sprekker eller 

slitasjeskader på ledningen eller 

i endene.

•  Ikke bøy strømledningen 

for mye eller plasser tunge 

gjenstander på den.

•  Ikke bruk spraybokser i 

nærheten av kjøleskapet.

-   Spraybokser i nærheten 

av kjøleskapet kan føre til 

eksplosjon eller brann.

•  Ikke installer dette apparatet på 

et sted der det kan lekke gass.

-  Dette kan føre til elektrisk støt 

eller brann.

•  Installasjon og tilhørende 

tjenester for dette apparatet 

anbefales utført av 

servicefi rma og/eller 

kvalifi sert tekniker/rørlegger.

-  Hvis ikke kan det føre til elektrisk 

støt, brann, eksplosjon, problemer 

med produktet eller skader.

•  Dette kjøleskapet må være 

skikkelig installert og plassert 

i samsvar med håndboken før 

det brukes.

•  Koble strømkontakten til i 

riktig posisjon med ledningen 

hengende ned.

-  Hvis du kobler til 

strømledningen opp-ned, kan 

kabelen bli avskåret og føre til 

brann eller elektrisk støt.

•  Kontroller at strømkontakten 

ikke er i klem eller er skadet av 

baksiden på kjøleskapet.

•  Når du fl ytter kjøleskapet 

må du passe på at det 

ikke ruller over eller skader 

strømledningen.

- Dette medfører en brannfare.

•  Apparatet må være plassert 

slik at kontakten er lett 

tilgjengelig etter installasjon.
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6_ Sikkerhetsinformasjon

•  Kjøleskapet må være 

jordet.

-  Du må jorde kjøleskapet for å

-  hindre strømlekkasjer 

eller elektriske støt som 

forårsakes av strømlekkasje fra 

kjøleskapet.

•   Aldri bruk gassrør, telefonlinjer 

eller andre potensielle 

lynavledere som jording.

-  Feil bruk av jordkontakten kan 

føre til elektrisk støt.

•  Hvis strømledningen er 

skadet må du skifte den ut 

øyeblikkelig ved hjelp av 

produsenten eller en 

servicetekniker.

•  Sikringen på kjøleskapet 

må byttes ut av en kvalifi sert 

tekniker eller et serviceselskap.

-   Hvis ikke kan det føre til 

elektrisk støt eller personskade. 

Kontakt et servicesenter 

dersom du fi nner skader etter 

at emballasjen er fjernet.

ETTER INSTALLASJON 
- VIKTIG

•  Hold ventilasjonsåpningen i 

apparatet eller 

monteringsstrukturen fri for 

hindringer.

•  La apparatet stå i 2 timer etter 

installasjonen.

VIKTIGE REGLER VED 
BRUK

•  Ikke sett inn strømkontakten 

med våte hender.

•  Ikke oppbevar artikler på 

toppen av apparatet.

-  Når du åpner eller lukker 

døren kan artiklene falle og 

føre til personskade og/eller 

materialskade.

•  Ikke plasser elementer fylt med 

vann oppå kjøleskapet.

-  Det er risiko for brann eller 

elektrisk støt hvis de søles ut.

• Ikke la barn henge i dørene.

-   Det kan føre til personskade 

og/eller skade på produktet.

•  Ikke la dørene til kombiskapet 

være åpne uten tilsyn. Ikke la 

barn leke rundt skapet. 

•  Ikke la små barn være rundt 

fryseskuffen.

FORSIKTIG

ADVARSEL
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Sikkerhetsinformasjon _7

-  Dette kan medføre 

personskader og i verste fall 

dødsfall grunnet kvelning.

• Ikke sitt på fryserdøren.

-  Døren kan bli ødelagt og føre til 

personskader.

•  For å hindre at barn blir 

sittende fast må du reinstallere 

deleren med medfølgende 

skruer etter rengjøring eller 

andre handlinger hvis du har 

tatt bort deleren fra skuffen.

•  Aldri plasser fi ngre eller andre 

gjenstander i dispenserhullet.

-  Det kan føre til personskade 

eller materialskade.

•  Ikke oppbevar fl yktige eller 

brannfarlige elementer som 

benzen, tynner, alkohol, eter 

eller LP-gass i kjøleskapet.

-  Oppbevaring av slike produkter 

kan føre til en eksplosjon.

•  Ikke oppbevar farmasøytiske 

produkter som er følsomme 

for lave temperaturer, 

vitenskapsmateriell eller andre 

produkter som er følsomme for 

lave temperaturer, i kjøleskapet.

-  Produkter som krever streng 

temperaturkontroll må ikke 

oppbevares i kjøleskapet.

•  Ikke plasser eller bruk 

elektriske apparater inni 

kjøleskapet med mindre de er 

av en type som anbefales av 

produsenten.

•  Ikke bruk en hårføner til å 

tørke innsiden av kjøleskapet. 

Ikke plasser et levende lys i 

kjøleskapet for å fjerne vond 

lukt.

-  Dette kan føre til elektrisk støt 

eller brann.

•  Ikke berør veggene inne i 

fryseren eller produktene som 

ligger i fryseren med våte 

hender.

- Dette kan føre til frostskader.

•  Ikke bruk mekaniske 

enheter eller andre 

metoder for å fremskynde 

avisningsprosessen, med 

unntak av det som anbefales 

av produsenten.

• Ikke skad kjølevæskekretsen.

•  Dette produktet er bare 

ment til oppbevaring av mat 

til husholdningsbruk.

•  Flasker skal oppbevares tett 

inntil hverandre slik at de ikke 

faller ut.
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8_ Sikkerhetsinformasjon

•  I tilfelle en gasslekkasje (som 

propangass, LP-gass osv.) 

lufter du rommet øyeblikkelig 

uten å berøre strømkontakten. 

Ikke berør apparatet eller 

strømledningen.

- Ikke bruk en kjøkkenvifte.

-  En gnist kan føre til eksplosjon 

eller brann.

•  Bruk bare LED-lamper som 

tilbys av produsenten eller 

servicetekniker.

•  Barn må ha tilsyn for å sikre 

at de ikke leker med og/eller 

klatrer på apparatet.

•  Ikke demonter eller reparer 

kjøleskapet på egenhånd.

-   Du risikerer å forårsake brann, 

feil og/eller personskade. I 

tilfelle feil tar du kontakt med 

serviceteknikeren.

•  Hvis apparatet lager en rar 

lyd, eller det kommer svidd 

lukt eller røyk, tar du ut 

strømkontakten øyeblikkelig 

og kontakter ditt nærmeste 

servicesenter.

-  Hvis ikke kan det føre til 

elektrisk støt eller personskade.

•  Hvis du får problemer når du 

bytter lampen, kontakter du 

serviceteknikeren. 

•  Hvis produktene er utstyrt med 

LED-lampen, må du ikke fjerne 

lampedekselet og LED-lampen 

på egenhånd.

-  Kontakt serviceteknikeren.

•  Hvis det er støv eller vann 

i kjøleskapet drar du ut 

strømkontakten og kontakter 

ditt Samsung Electronics 

servicesenter.

- Det er risiko for brann.

DAGLIG BRUK, TA 
HENSYN TIL

•  For at produktet skal ha 

best mulig ytelse må du

-  ikke plassere matvarer o.l. 

slik at de dekker luftspaltene 

i bakveggen inne i skapet, da 

dette hindrer fri luftsirkulasjon i 

kjøledelen.

-  Pakke inn matvarene skikkelig 

eller plassser dem i lufttette 

beholdere før du legger dem i 

kjøleskapet.

-  Ikke legg nye matvarer til 

frysing i nærheten av mat som 

allerede er fryst.

FORSIKTIG
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Sikkerhetsinformasjon _9

•  Ikke plasser kullsyreholdige 

drikker i fryseren. Ikke plasser 

fl asker eller glassbeholdere i 

fryseren.

-  Når innholdet fryser, kan 

glasset knuse og føre til 

personskader og skader på 

gjenstander.

•  Ikke endre kjøleskapets 

funksjonalitet.

-   Endringer kan føre til 

personskader og/eller skader 

på gjenstander. Endringer som 

utføres av tredjeparter på dette 

apparatet er ikke dekket under 

Samsungs garantitjeneste og 

Samsung er heller ikke ansvarlig 

for sikkerhetsproblemer og 

skader som er et resultat av 

tredjeparts endringer.

• Ikke blokker luftehullene.

-  Hvis luftehullene er blokkert, 

spesielt med en plastpose, kan 

kjøleskapet bli for mye nedkjølt. 

Hvis denne kjøleperioden varer 

for lenge, kan vannfi lteret bli 

ødelagt og føre til vannlekkasje.

-  Ikke legg nye matvarer til 

frysing i nærheten av mat som 

allerede er fryst.

•  Overhold maksimale 

oppbevaringstider og 

utløpsdatoer på frosne 

matvarer. 

•  Fyll vanntank, isskuff og 

vannkuber kun med drikkbart 

vann.

•  Bruk kun ismaskinen som 

følger med kjøleskapet.

•  Vannforsyningen til dette 

kjøleskapet må bare installeres/

kobles til av en kvalifi sert 

person og bare kobles til en 

vannforsyning med drikkbart 

vann.

•  For å bruke ismaskinen 

skikkelig er det nødvendig med 

vanntrykk på 138~862 kPa 

(1,4~8,8 kgf/cm
2
). 

•  Ikke spray fl yktige materialer 

som insektsmidler på 

apparatets overfl ate.

-  I tillegg til at det er skadelig for 

mennesker kan det også føre 

til elektrisk støt, brann eller 

problemer med produktet.

•  Glassets overfl ate må ikke 

utsettes for kraftige støt eller 

stor kraft.

-  Knust glass kan føre til 

personskader og/eller materielle 

skader. 
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10_ Sikkerhetsinformasjon

TIPS FOR 
RENGJØRING OG 
VEDLIKEHOLD

•  Ikke spray vann direkte inni 

eller utenpå kjøleskapet.

-  Det er risiko for brann eller 

elektrisk støt. 

•  Ikke bruk eller plasser 

gjenstander som er følsomme 

for temperaturendringer, 

som brannfarlige sprayer, 

brannfarlige gjenstander, 

tørris, medisin eller kjemikalier, 

i nærheten av kjøleskapet. 

Ikke oppbevar fl yktige eller 

brannfarlige gjenstander 

eller gasser (benzen, tynner, 

propangass osv.) i kjøleskapet.

-  Dette kjøleskapet skal bare 

brukes til å oppbevare mat.

-  Dette kan føre til brann eller 

eksplosjon. 

•  Ikke spray rengjøringsmidler 

direkte på displayet.

-  Trykte bokstaver på displayet 

kan løsne.

•  Fjern fremmedelementer eller 

støv fra strømkontakten. Men 

ikke bruk en våt eller fuktig klut 

når du rengjør kontakten eller 

fjerner fremmedelementer eller 

FORSIKTIG

støv fra strømkontakten.

-  Ellers er det risiko for brann 

eller elektrisk støt.

•  Aldri plasser fi ngre eller andre 

gjenstander i dispenserhullet 

og issjakten.

-  Det kan føre til personskade 

eller skade på gjenstander.

•   Koble fra kjøleskapet før 

du rengjør det og utfører 

vedlikehold.

Rengjør med en myk 

klut med nøytralt 

rengjøringsmiddel. 

VIKTIG VED 
AVHENDING/SKROTING 
AV PRODUKTET

•   Sørg for at ingen av rørene 

på baksiden av apparatet 

er skadet før  avhending.

•  R-600a eller R-134a brukes 

som kjølevæske. Kontroller 

kompressoretiketten på 

baksiden av apparatet 

eller etiketten på innsiden 

av kjøleskapet for å se 

hvilken kjølevæske som 

brukes i ditt kjøleskap. Når 

dette produktet inneholder 

ADVARSEL

FORSIKTIG
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Sikkerhetsinformasjon _11

brannfarlig gass (kjølevæske 

R-600a), kontakter du lokale 

myndigheter angående trygg 

avhending av dette produktet. 

Syklopentan brukes som 

isolerende blåsegass. Gassene 

i isolasjonsmateriale krever en 

spesiell avhendingsprosedyre. 

Kontakt dine lokale 

myndigheter angående 

miljømessig trygg avhending 

av dette produktet. Sørg for at 

ingen av rørene på baksiden 

av apparatet er skadet før 

avhending. Rørene skal 

ødelegges under åpen himmel.  

•  Når du avhender dette 

produktet eller andre 

kjøleskap må du fjerne 

døren, dørforseglingen og 

dørhengslene slik at små barn 

eller dyr ikke kan bli fanget 

inni det. La hyllene være i slik 

at barn ikke kan klatre inn så 

enkelt. Barn må ha tilsyn for å 

sikre at de ikke leker med det 

gamle apparatet. 

•  Avhend emballasjematerialet 

til dette produktet på en 

miljøvennlig måte. 

 

EKSTRA TIPS TIL RIKTIG 
BRUK

•  I tilfelle strømbrudd ringer du 

ditt lokale strømselskap og 

spør hvor lenge det kommer til 

å vare.

-  De fl este strømbrudd som 

korrigeres innen en time eller to 

vil ikke påvirke temperaturene i 

kjøleskapet. Men du bør minimere 

antallet ganger du åpner døren 

mens strømmen er borte.

-  Dersom strømbruddet varer i 

mer enn 24 timer, tar du ut all 

frossen mat.

•  Hvis det følger nøkler med 

kjøleskapet skal de holdes 

utenfor barns rekkevidde og 

ikke oppbevares i nærheten av 

apparatet.

•  Apparatet fungerer kanskje 

ikke jevnt (mulighet for at 

temperaturen blir for varm i 

kjøleskapet) når det i en lengre 

periode er under den kalde 

enden av temperaturskalaen 

som kjøleskapet er ment for.

•  Ikke oppbevar matvarer 

som lett blir ødelagt ved lave 

temperaturer, som bananer og 

meloner.
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12_ Sikkerhetsinformasjon

•  Apparatet er frostfritt, noe 

som betyr at du ikke manuelt 

trenger å avise det, siden dette 

foregår automatisk.

•  Temperaturstigning under 

avisingen samsvarer med ISO-

krav. Men hvis du ønsker å 

hindre en uønsket stigning i 

temperaturen på frosne matvarer 

under avising av apparatet må du 

pakke inn de frosne matvarene i 

fl ere lag med avispapir.

•  En økning i temperaturen på 

frosne matvarer under avisingen 

kan forkorte holdbarhetstiden.

•  Du trenger ikke å 

koble kjøleskapet fra 

strømforsyningen hvis du skal 

være borte i under tre uker. 

Men ta ut all maten dersom du 

skal være borte i tre uker eller 

mer. Koble fra kjøleskapet og 

rengjør det, skyll og la tørke.

•  Inneholder fl uoriserte 

drivhusgasser som dekkes av 

Kyoto-protokollen. 

• Skumblåst med fl uoriserte 

drivhusgasser.

  Skumblåst tilsetning: Perfl uoroheksan 

  Global oppvarming-potensial 

(GWP) = 9,000 

Tips for å spare energi
-  Installer apparatet i et kaldt, 

tørt rom med tilstekkelig 

ventilasjon. 

Sørg for at apparatet ikke 

utsettes for direkte sollys og 

aldri plasser det i nærheten 

av en direkte varmekilde (for 

eksempel en radiator).

-  Aldri blokker luftehull eller rister 

på apparatet.

-  La varm mat kjøle seg ned før 

du plasserer det i apparatet.

-  Legg frosne matvarer i 

kjøleskapet til tining.

Da kan du bruke de lave 

temperaturene til de frosne 

produktene til å kjøle ned maten 

i kjøleskapet.

-  Ikke la døren til apparatet stå 

åpen for lenge når du legger inn 

eller tar ut matvarer.

Jo kortere tid døren er åpen, jo 

mindre is danner seg i fryseren.

-  Rengjør baksiden av 

kjøleskapet ofte.

Støv øker energiforbruket.

-  Ikke still temperaturen kaldere 

enn nødvendig.

-  Sørg for tilstrekkelig luftutslipp 

nederst på kjøleskapet og ved 
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Sikkerhetsinformasjon _13

baksiden av kjøleskapet.

Ikke dekk til lufteåpningene.

-  La det være litt plass på høyre 

side, venstre side, baksiden og 

toppen under installasjon.

Dette vil være med på å 

redusere strømforbruket og 

holde strømregningene nede.

-  Mest effektiv bruk av energien 

får du ved å la alle indre deler, 

for eksempel kurver, skuffer og 

hyller, være i samme posisjon 

som fra produsenten.

Dette apparatet er tiltenkt 
brukt i husholdninger og i 
andre lignende bruksområder, 
for eksempel
-  kjøkkenområder for ansatte i 

butikker, på kontorer og i andre 

arbeidsmiljøer,

-  våningshus og av kunder 

på hoteller, moteller og 

andre miljøer som brukes til 

boligformål,

-  pensjonater og lignende,

-  catering og andre 

bruksområder som ikke 

kommer inn under varehandel.
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14_ Installasjon

GJØRE KLART TIL Å INSTALLERE 
KJØLESKAPET
Gratulerer med ditt kjøp av Samsung-kjøleskapet. 

Vi håper at du vil få glede av de toppmoderne 

funksjonene og effektiviteten som dette nye 

apparatet tilbyr.

Velge den beste plasseringen av kjøleskapet

• En plassering med enkel tilgang til 

vannforsyningen.

• En plassering uten direkte sollys.

• En plassering med jevnt (eller nesten jevnt) underlag.

• En plassering med nok plass til at 

kjøleskapsdørene kan åpnes enkelt.

• La det være tilstrekkelig plass i overkant av skapet, 

eventuelt sørg for luftsirkulasjon i bakkant av 

skapet.

• Sørg for at apparatet kan fl yttes fritt ved 

eventuelt vedlikehold og service.

•  Ikke installer kjøleskapet et sted hvor 

temperaturen vil synke under 10 ºC. 

AA

BB

CC DD

EE

Modell RFG23U*

Dybde "A" 605 mm

Bredde "B" 908 mm

Høyde "C" 1700.5 mm

Samlet høyde "D" 1769 mm

Dybde "E" 1103 mm

1636 mm1636 mm 364 mm364 mm

135135°° 135135°°

50 mm50 mm

908 mm908 mm

60
5 

m
m

60
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m
m

10
89

 m
m

10
89

 m
m

108 mm108 mm
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Hver måling er basert på dimensjonene i 

designen, så det kan være forskjeller mellom 

målingsmetodene.

Igangsetting av kombiskapet

Innhold

IGANGSETTING AV KOMBISKAPET  ·······································································14

BRUK AV KOMBISKAPET ·······················································································20 

FEILSØKING ······································································································27
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Når du fl ytter kjøleskapet

For å hindre gulvskader må du kontrollere 

at frontnivåføttene er i opp-posisjonen 

(over gulvet). Se i JUSTERE DØRENE i 

håndboken (på side 17)

UNDERLAG
For riktig installasjon må dette kjøleskapet 

plasseres på et jevnt underlag med hardt 

materiale som har samme høyde som resten av 

underlaget. Denne overfl aten må være sterk nok til 

å støtte vekten av et fullt kjøleskap.

For å beskytte gulvets overfl ate skjærer du ut en 

stor del av pappesken og plasserer den under 

kjøleskapet der hvor du arbeider.

Når du fl ytter det, må du dra enheten rett ut og 

dytte baksiden rett inn.

DEMONTERE KJØLESKAPSDØRENE

Hvis kjøleskapet er for stort til å komme gjennom 

døråpningen din, kan du fjerne kjøleskapsdørene.

Verktøy du vil trenge (medfølger ikke)

Koble fra strømmen til kjøleskapet før du 
fjerner døren eller skuffen.

•  Vær forsiktig så du ikke mister, skader eller 
riper opp døren/skuffen under fjerning.

•  Vær forsiktig så du ikke blir skadet mens du 
fjerner døren/skuffen.

• Fest døren/skuffen skikkelig for å unngå:
- Fuktighet fra luftlekkasje.
- Ujevn dørjustering.
-  For høyt strømforbruk på grunn av feil 

dørforsegling.

Demontering av kjøleskapsdørene

1.  Med døren åpen fjerner du hengseldeksellokket 
1  med en fl at skrutrekker og lukker døren. 

Fjern de 3 skruene som fester hengsledekselet 

og fjern dette 2  .

2.  Koble fra kontaktene 3  på hver sin side på 
toppen av skapet - markert hhv. 7  for høyre 
side og 4  for venstre side. Fjern røret 5  
ved å trykke på den mørkegrå delen 6  av 
vannslangekoplingen. 

Hvis det er en rød klemme på koplingen, må 
den fjernes før du fjerner røret.

2

 1

ADVARSEL

Philips-
skrutrekker

Flat skrutrekker
Skrunøkkel 

(10 mm)

Tang
Sekskantnøkkel
(3/16”) (5 mm)

 5

 6

 4

 3

 33

5

4

 7

Rød klemme 
(1/4")
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3.  Fjern de 3 sekskantboltene 7  som fester hhv. 
øvre venstre og øvre høyre dørhengsel med en 
skrunøkkel (10 mm). Med en Philips-skrutrekker 
fjerner du grunnskruen 8  som er festet til 
øvre venstre og høyre dørhengsler. Fjern øvre 
venstre og høyre dørhengsler 9  .

4. Løft døren rett opp for å fjerne den.

5.  Med en Philips-skrutrekker fjerner du de to 
skruene 10  som fester hhv. nedre venstre og 
nedre høyre dørhengsel. Med en skrunøkkel 
(5 mm) fjerner du de to sekskantede boltene 
11  som er festet til nedre venstre og høyre 
dørhengsler. Fjern nedre venstre og høyre 

dørhengsler 12  .

FESTE KJØLESKAPSDØRENE IGJEN
For å feste kjøleskapsdørene setter du sammen 
delene i omvendt rekkefølge.

Vannrøret må være satt helt inn i midten 
av den gjennomsiktige koplingen for å 
hindre vannlekkasjer fra dispenseren.

Sett inn klemmen i installasjonspakken og kontroller 

at den holder røret fast.

DEMONTERE FRYSERSKUFFEN
1. Dytt den øvre skuffen helt inn.

2.  Fjern tippelommen 1  ved å holde hyllen med 
begge hender og dra rett opp. 

3.  Ta ut den nedre skuffen 3  ved å løfte kurven 
opp fra skinnesystemet. 

4.  Fjern fi re 10 mm sekskantbolter fra begge sider.

5. Løft fryserdøren opp fra skinnene.

 Hvis du legger for mye mat i 

fryserskuffene, kan det hindre fryseren 

i å lukkes fullstendig og det kan føre til 

oppbygging av rim og medføre isdannelse.

 9

 7

 8

 12

 10
 11

Midten på gjennomsiktig Midten på gjennomsiktig 
koplingkopling

klemme A (1/4”)klemme A (1/4”)
(6,35 mm)(6,35 mm)

FORSIKTIG

Slot

 3

 1

 2

FORSIKTIG

16_ Installasjon
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MONTERE FRYSERSKUFFEN
For å feste fryserdørene setter du sammen delene 

i omvendt rekkefølge.

JUSTERE DØRENE
Nå når dørene er tilbake på kjøleskapet må du 
sørge for at kjøleskapet er i vater så du kan gjøre 
de siste justeringene. Hvis kjøleskapet ikke er 
i vater, vil det ikke være mulig å få dørene helt 
jevne.

Stikk en fl at skrutrekker (-) inn i en av rillene på 
den justerbare skapfoten og vri for å justere. (Du 
vrir spaken med klokken for å senke kjøleskapet 

og mot klokken for å heve det.)

Begge kontrollspakene må berøre gulvet 
for å unngå mulige personskader eller 
skader på eiendeler på grunn av tipping.

Hvis høyre side er lavere, gjennomfører du 
samme prosedyre med høyre justerbare 

skapfot.

GJØRE MINDRE JUSTERINGER 
MELLOM DØRENE
Husk at et kjøleskap i vater er nødvendig for å få 
dørene helt jevne. Hvis du trenger hjelp ser du 
gjennom forrige del om jevne ut kjøleskapet.  

1.  Hvis du åpner skuffen 1   kan du se den 
nederste hengselen 2  .

2.  Sett inn den medfølgende sekskantnøkkelen 
3  i skaftet 4  til den nederste hengselen.

3.  Juster høyden ved å vri sekskantnøkkelen 3  
med klokken ( ) eller mot klokken ( ). 

Når du vrir sekskantnøkkelen mot klokken 

( ), beveger døren seg oppover.

1.  Når du har justert dørene setter du inn den 

medfølgende strammeringen 5  med en 

tang  6  i åpningen mellom hengselstroppen 

7  og den nederste hengselen 8 . Antallet 

strammeringer du må sette inn avhenger av 

åpningen. 

To strammeringer følger med kjøleskapet. 

Tykkelsen på hver strammering er 1 mm.

JUSTERE FRYSERENS 
SKUFFENIVÅ

fl at fl at 
skrutrekker (-)skrutrekker (-)

Justerbar Justerbar 
skapfotskapfot

FORSIKTIG

Når den 
venstre døren 
er lavere enn 
den høyre 
døren.

Når den 
venstre 
døren er 
høyere enn 
den høyre 
døren.

JusteringsdelJusteringsdel

JusteringsdelJusteringsdel

 2

 3
 4

 1

FryserskuffJusteringsdel
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18_ Installasjon

1.  Finn høydejustereren 1  i fryserskuffen.
     Løsne litt på de fi re Philips-skruene på hver side 

for å løsne døren.

2.  Løsne kontrollskruen 3  med en Phillips-
skrutrekker. 

3. Finn det beste nivået for å justere dørhellingen.

     Etter justeringen strammer du først skruen 3  
før du skrur 2  .

KONTROLLERE VANNSLANGEN
En vanndispenser er en av de nyttige funksjonene 
på ditt nye Samsung-kjøleskap. For å fremme 
bedre helse fjerner Samsung-vannfi lteret 
uønskede partikler fra vannet. Men det steriliserer 
eller ødelegger ikke mikroorganismer. Du kan 
måtte kjøpe et vannrensingssystem for å gjøre 
det. For at ismaskinen skal fungere skikkelig er det 
nødvendig med et vanntrykk på 138~862 kPa. 
Under normale forhold kan en kopp på 170 cl 

fylles på 10 sekunder. Hvis kjøleskapet er installert 
i et område med lavt vanntrykk (under 138 kPa), 
kan du installere en pumpe som kompenserer for 
det lave trykket. 
Kontroller at vanntanken inne i kjøleskapet 
er skikkelig fylt. For å gjøre dette trykker du 
vanndispenserspaken til vannet renner ut av 
vannutslippet. 

  Installasjonssett for vannslange er tilgjengelig 
til ekstra kostnad hos forhandleren din. 

Vi anbefaler at du bruker et vannforsyningssett 

som inneholder kobberrør.

Sjekk tilbehørslisten nedenfor.

Koble til vannforsyningsslangen

1.  Først stenger du hovedvannforsyningen og slår 
av ismaskinen.

2. Finn nærmeste tilkoblingspunkt for drikkevann.
3.  Når du har koblet til vannforsyningen med 

vannfi lter slår du på vannforsyningen og skyller 
3 liter gjennom fi lteret før bruk (skyll i omtrent 6 

minutter).

INSTALLERE VANNSLANGEN

Koble vannslangen til kjøleskapet.

Det er fl ere ting du må kjøpe for å fullføre denne 
tilkoblingen. Du fi nner dem alle til salgs i et sett 

hos din lokale jernvareforhandler.

 1  2

Eksempel)  Hellingen er omtrent 2 mm som vist 
nedenfor.

-  Roter høydejustereren til -2,0 for å redusere 
dørhellingen.

Helling

Referanse-
fl ate

 3 Sekskantnøkkel Strammer Trykkopling

Trykkmutter
Vannfi lter 

(følger ikke med)

1 Kaldtvannsrør

2 Rørklemme

3 Installasjonssett 
for vannslange

4 Avstengningsventil
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1.  Skyv trykkmutteren gjennom medfølgende 
plastrør .

2.  Stram trykkmutteren  på trykkoplingen på 
6,35 mm.

 -  Hvis du bruker kobberrør skyver du 
trykkmutteren (medfølger ikke) og hylsen 
(medfølger ikke) på kobberrøret (medfølger ikke) 
som vist.

 -  Hvis du bruker plastrør , setter du inn den 
formede enden (kolbe) av plastrøret  inn i 
trykkoplingen.

    Ikke bruk uten den formede enden (kolbe) på 
plastrøret .

3.  Stram trykkmutteren  på trykkoplingen. Ikke 
overstram trykkmutteren .

4. Slå vannet på og sjekk etter lekkasjer. 

Bare koble vannslangen til en drikkbar 
vannkilde.  Hvis du må reparere eller 

demontere vannslangen skjærer du av 6,35 mm 
på plastrøret slik at du får en jevn, lekkasjefri 

tilkobling.

 

Plastrør

(medfølger)

Hylse

(medfølger ikke)

Trykkmutter 

(6,35 mm) (medfølger)

Trykkopling

(medfølger)

Kolbe

Trykkmutter 

(6,35 mm) (medfølger ikke)

Kobberrør eller plastrør 
(medfølger ikke) (medfølger ikke)

Husholdningsvannslange

KjøleskapKjøleskap

•  6,35 mm trykkmutter • kobberrør

• plastrør • hylse
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Bruk av kombiskapet
BRUKE KONTROLLPANELET

1

Energy Saver-
knappen 

(Energisparing)

Denne funksjonen forbedrer 
energieffektiviteten i tilfeller hvor 
skapet ikke er i normal bruk, f.eks. 
ved langvarige tjeneste- eller 
feriereiser.

2

Knappen 
Freezer 
(Fryser) 
/ Power 
Freeze 
(3 sec) 

(Hurtigfrys 
(3  sek))

Trykk på knappen Freezer (Fryser) 

/ Power Freeze (3 sec) (Hurtigfrys 

(3 sek)) ( ) for å stille inn fryseren på 

ønsket temperatur.

Du kan stille inn temperaturen til 

mellom -14 ºC og -22  ºC ved 

gjentatte trykk på knappen. 

Trykk på og hold inne knappen 

Freezer (Fryser) / Power Freeze 

(3 sec) (Hurtigfrys (3 sek)) i 3 sekunder 

for å fremskynde tiden som trengs for 

å fryse produkter i fryseren.

Denne funksjonen kan være nyttig ved 

hurtiginnfrysing av ferske matvarer, 

eller hvis temperaturen i frysedelen 

av forskjellige årsaker har blitt høyere 

(f.eks. døren har stått åpen). 

Når du bruker denne funksjonen, øker 

energiforbruket til kjøleskapet. 

Husk å slå av innfrysingsfunksjonen 

når du ikke lenger trenger den ved å 

holde knappen inne i 3 sekunder.  

Denne funksjonen må aktiveres før 

store ting puttes i fryseseksjonen 

minst 20 timer før.

3

Knappen 
Alarm / 

Reset Filter 
(3 sec) 

(Alarm / 
Nullstill fi lter 

(3 sek))

Denne knappen har 2 funksjoner:
1) Trykk lett på alarmknappen for å 
deaktivere alarmfunksjonen. Et lett 
trykk til aktiverer funksjonen igjen.
2) Ved skifte av vannfi lter resettes 
varselindikatoren ved å trykke 
og holde Alarm-knappen inne i 3 
sekunder.
Indikatoren lyser igjen etter cirka 6 
måneder for å gi deg beskjed om at 
det er på tide å skifte ut vannfi lteret. 

3

Knappen 
Alarm / 

Reset Filter 
(3 sec) 

(Alarm / 
Nullstill fi lter 

(3 sek))

Filterindikatoren er blå første gang du 
setter inn vannfi lteret. 
Filterindikatoren er lyserosa når du 
har brukt vannfi lteret i 5 måneder. 
Filterindikatoren (  ) er rød når du 
har brukt vannfi lteret i 6 måneder.

4

Lighting-
knappen (Lys)

Trykk på Lighting-knappen (Lys) ( ) 
for å slå på dispenserens LED-lampe.

5

Fridge/Hold 
3 sec for 

Power Cool-
knappen

Trykk på knappen Fridge (Kjøleskap) 
/ Power Cool (3 sec) (Hurtigkjøling (3 
sek)) ( ) for å stille inn kjøleskapet på 
ønsket temperatur.
Du kan stille inn temperaturen mellom 
1 grad og 7 grader.
Trykk på og hold inne knappen Frigde 
(Kjøleskap) / Power Cool (3 sec) 
(Hurtigkjøling (3 sek)) i 3 sekunder for 
å fremskynde tiden som trengs for å 
kjøle produkter i kjøleskapet. 
Denne funksjonen kan være nyttig 
i tilfeller med mat som lett kan bli 
ødelagt eller hvis temperaturen 
i kjøleskapet er blitt høyere enn 
ønsket (for eksempel hvis døren har 
stått åpen). Trykk og hold knappen 
inne i 3 sekunder igjen for å avbryte 
hurtigkjølingsmodus.

6

Ice Off (Is 
av) / Child 

Lock (3 sec) 
(Barnesikring 

(3 sek))

Trykk på Ice Off-knappen (Is av) ( ) 
for å slå av ismaskinfunksjonen.
Hvis du trykker og holder Ice Off-
knappen (Is av) inne i 3 sekunder, 
låses displayet og dispenseren.

7

Ice-
knappen 

(Is)

Trykk på Ice-knappen (Is) for å velge 
ønsket istype. Modus for isbiter og 
knust is veksles annenhver gang 
når du trykker på knappen. Når 
du har valgt trykker du forsiktig på 
dispenserspaken med glasset. Denne 
modusen kan ikke brukes samtidig 
med Water-modus (Vann).

8

Water-
knappen 

(Vann)

Trykk på Water-knappen (Vann) for 
å helle vann. Det er ingen av-modus 
i tillegg. Når du har valgt trykker du 
forsiktig på dispenserspaken med
glasset. Denne knappen kan ikke 
brukes samtidig med Ice-knappen 
(Is). Water-modus (Vann) blir avslått 
hvis du trykker på Ice-knappen (Is).

Noen funksjoner aktiveres etter noen sekunders 
forsinkelse når knappene trykkes inn, mens 

andre fungerer øyeblikkelig. Dette er helt normalt.

1

2

3

4

5

6

87
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BRUKE KONTROLLPANELET

Grunnleggende temperatur for fryser 
og kjøleskap

Den grunnleggende temperaturen og/eller 
anbefalte temperaturen for fryser og kjøleskap er 
henholdsvis -19 °C og 3 °C.
Hvis temperaturen til fryseren og kjøleskapet er for 

høy eller lav, justerer du temperaturen manuelt.

Kontrollere fryserens temperatur

Frysertemperaturen kan stilles inn mellom 
-14 ºC og -22 ºC avhengig av dine bestemte 
behov. Trykk på Freezer-knappen (Fryser) 
gjentatte ganger til ønsket temperatur vises på 
temperaturdisplayet. Vær oppmerksom på at 
matvarer som iskrem kan smelte ved -15 ºC. 
Temperaturdisplayet beveger seg trinnvis fra 
-22 ºC og -14 ºC. Når displayet når -14 ºC, 

begynner det om igjen på -22 ºC.

Kontrollere kjøleskapets temperatur

Kjøleskapstemperaturen kan stilles inn mellom 
7 ºC og 1 ºC avhengig av dine bestemte 
behov. Trykk på Fridge-knappen (Kjøleskap) 
gjentatte ganger til ønsket temperatur vises på 
temperaturdisplayet.
Temperaturkontrollprosessen for kjøleskapet 
fungerer akkurat som fryserprosessen.
Trykk på Fridge-knappen (Kjøleskap) for å stille inn 
ønsket temperatur. Etter noen sekunder begynner 
kjøleskapet å justere seg mot den nylig angitte 
temperaturen. Dette gjenspeiles på det digitale 

displayet. 

-  Temperaturen i frysedel og kjøleskap kan 
stige når dørene åpnes ofte eller hvis store 
mengder varm mat plasseres inni.

-  Dette kan føre til at det digitale displayet blinker. 
Når fryser- og kjøleskapstemperaturer returnerer 
til sine normale, innstilte temperaturer, stopper 
blinkingen.

-  Hvis blinkingen fortsetter kan du måtte 
“nullstille” kjøleskapet. Forsøk å koble fra 
apparatet, vent i cirka 10 minutter og koble 
deretter strømledningen til igjen.

-  Temperaturen i kjøledelen kan variere noe 
avhengig av varens plassering i skapet.

-  Hvis det oppstår feil i kommunikasjonen mellom 
displayet og hovedkontrollen, kan lampen på 
spiskammerdisplayet blinke. Når kombiskapet 
har gjenopprettet sin normale, innstilte 
temperatur, stopper blinkingen. Hvis blinkingen 
fortsetter over en lengre periode, kontakter du 

Samsung Electronics servicesenter.

BRUKE KALDTVANNSDISPENSEREN
Trykk på Ice/Water-knappen (Is/Vann) for å velge 

typen du ønsker.

•  Plasser et glass under isdispenseren og dytt 
glasset forsiktig mot dispenserspaken. Sørg 
for at glasset er på linje med dispenseren for å 
hindre at isen spretter ut. 

•   Vent i 2 sekunder før du fjerner glasset 
under dispenseren for å hindre søl. Hvis 
kjøleskapsdøren åpnes, kan det komme litt 
knust is i forkant av isbitene. 

•  Når isbiter velges etter at du har brukt 
funksjonen for knust is, kan det komme litt 
knust is i forkant av isbitene.

•  Installasjon av vanndispenser
  Etter installasjonen trykker du på 

dispenserspaken i minst 2 minutter for å fjerne 

luft fra vannslangen og fylle vannsystemet.

•  Dersom det ikke kommer ut is, drar du ut 
isbøtten og trykker på test-knappen som 
befi nner seg på høyre side av ismaskinen.

•  Ikke trykk på test-knappen kontinuerlig 
når skuffen er fylt av is eller vann, som på 
illustrasjonen. Vannet kan renne ut eller isen kan 
sette seg fast.

• Normal bruk

    For å fylle isbøtten til maksimal kapasitet etter 
installasjonen må du sørge for å gjennomføre 
følgende trinn.

    1.  La kjøleskapet være på og kjøle seg ned i 24 
timer (eller 1 full dag).

    2.  Ved å vente i 24 timer lar du ismaskinen bli 
skikkelig kald.

    3.  Hent ut 4 til 6 isbiter i glasset.
    4.  Etter 8 til 16 timer kan du hente ut et fullt 

glass med is hver gang.

Ingen IS
Velg dette hvis du ønsker å 
slå av ismaskinen.

DYTT
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Når all isen brukes samtidig, må trinn 3 og 4 
over gjentas (før du henter ut de første 4 til 6 

isbitene må du vente 8 timer). 
Dette fyller på med isbiter og sikrer maksimal 
isproduksjon.

Når du dumper isen fra isbøtten bør du trykke på 
dispenserspaken én gang mens funksjonen ICE 
CUBED (isbiter) eller CRUSHED (knust) er ON 
(på) for å få ny is raskere etter at du har skiftet ut 

isbøtten i kjøleskapet.

Bruke vanndispenseren

Plasser et glass under vanndispenseren og dytt 
glasset forsiktig mot vanndispenserspaken. Sørg 
for at glasset er på linje med dispenseren for å 
hindre at vannet spruter ut.
Hvis du nettopp har installert kjøleskapet eller 
installert et nytt vannfi lter, skyller du 3 liter 
gjennom fi lteret før bruk (skyll i cirka 6 minutter). 
Sørg for at vannet er klart igjen før du drikker det. 

Når du ikke bruker vanndispenseren i 2~3 
dager (spesielt om sommeren), kan vannet 

lukte eller smake rart. Hvis dette skjer, anbefaler vi 
at du kaster de første 1~2 glassene for å få vann 
som smaker bedre.

Bruke ice off-funksjonen (is av)

Når du velger Ice 
Off-modus (is av) 
fjerner du alle isbiter 
fra isbitbeholderen. 
Hvis du ikke bruker 
isdispenseren kan 
isbitene klumpe seg sammen. Trekk låsespakene 
mot deg for å løsne isbitbeholderen før den 
tømmes eller isklumper fjernes.
Før isbitbeholderen tilbake og trykk til det høres 
et klikk.

Hvis du skal på en lengre ferie eller 
forretningsreise, lukker du vannventilen og 

stenger vannforsyningen til kjøleskapet.  Dette 
vil hindre lekkasjer. Ikke demonter ismaskinen 
på egenhånd. Det kan føre til feil. Ikke vask eller 
spray isbøtten med vann. Bare tørk den med en 
tørr klut. For at ismaskinen skal fungere skikkelig 
er det nødvendig med et vanntrykk på 138~862 

kPa. 

Fenomenet med uklart vann
Alt vann i kjøleskap fl yter gjennom kjernefi lteret 
som er et alkalisk vannfi lter. I løpet av denne 
prosessen øker trykket i vannet som har rent ut 
av fi lteret, og oksygenet og nitrogenet blir mettet. 
Når dette vannet renner ut i vanlig luft, synker 
trykket og oksygenet og nitrogenet blir overmettet 
slik at de blir til gassbobler. Vannet kan se tåket 
ut på grunn av disse oksygenboblene. Vannet 
kan se midlertidig uklart ut på grunn av disse 
oksygenboblene. Etter noen sekunder ser vannet 
klart ut.
Vent i 1 sekund før du fjerner koppen etter at 
du har helt ut vann for å hindre søl. Ikke dra ut 
dispenserspaken etter at du har hentet ut is eller 
vann. Den beveger seg automatisk tilbake. Is 
lages i terninger.
Når du velger “Crushed” (knust) maler ismaskinen 
isbitene til knust is.

Kontroller vannivå

2

Testknapp

Dra på Dytt
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DELER OG FUNKSJONER
Bruk denne siden til å gjøre deg mer kjent med 
delene og funksjonene til kjøleskapet.

( 1 ) Ismaskin 

( 2 ) Sammenleggbar hylle 

( 3 ) Skyvbar hylle 

( 4 ) Vertikalt hengslet seksjon 

( 5 ) Frukt- og grønnsaksskuffer 

( 6 ) Skyvbar hylle 

( 7 ) Sammenleggbar hylle med to trinn

( 8 ) Rom for melkeprodukter 

( 9 ) Dørskuffer 

( 10 ) Cool Select Pantry™ 

( 11 ) Tippelomme 

( 12 ) Automatisk uttrekksskuff 

( 13 ) Fryserskuff 

BRUKE COOL SELECT PANTRY™
Cool Select Pantry™ er en skuff i full bredde med 
justerbar temperaturkontroll. Denne kjøleskuffen 
kan brukes til store festfat, delikatesser, pizza, 
drikke eller forskjellige matvarer. Det er en 
temperaturkontroll som kan justere mengden 
kald luft som slipper inn i denne kjøleskuffen. 
Kontrollen befi nner seg på høyre side av skuffen.

•  Trykk på Temp-knappen gjentatte ganger til 
ønsket modus lyser. Modusene Fresh (fersk) 
(3 °C), Zero Zone (Nullsone) (0 °C) og Deli 
(delikatesse) (5 °C) velges etter tur når du trykker 
på Temp-knappen. Til å begynne med er Fresh-
modus (fersk) stilt inn. Selv om innstilt temperatur 
er forskjellig fra nåværende temperatur, endres 

temperaturen automatisk til innstilt temperatur.

Temp 

Du kan velge temperatur i denne kjøleskuffen 
blant modusene Deli (delikatesse) (5 °C), Fresh 

(fersk) (3 °C) og Zero Zone (Nullsone) (0 °C).

Valgknapp

1.  Når “Deli” (delikatesse) er valgt, holdes 
temperaturen i kjøleskuffen på rundt 5 °C. 
Denne funksjonen holder maten fersk lenge.

2.  Når “Fresh” (fersk) er valgt, holdes 
temperaturen i kjøleskuffen på rundt 3 °C. 
Denne funksjonen holder maten fersk lenger.

3.  Når “Zero Zone” (Nullsone) er valgt, holdes 
temperaturen i kjøleskuffen på rundt 0 °C. 
Denne funksjonen er også med på å holde kjøtt 
og fi sk fersk lenger.

( 1 )( 1 )

( 2 )( 2 )

( 3 )( 3 )

( 4 )( 4 )

( 5 )( 5 )

( 11 )( 11 ) ( 12 )( 12 )

( 13 )( 13 )

( 10 )( 10 )

( 7 )( 7 )
( 9 )( 9 )

( 6 )( 6 )
( 8 )( 8 )

LysLys
VannfilterVannfilter

DørlukkerDørlukker

LysLys
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Frukt og grønnsaker kan bli skadet under “Zero 
Zone”-innstillingen (Nullsone). Ikke oppbevar 
salat eller lignende i dette spiskammerset.

Ikke oppbevar glassfl asker i denne skuffen 
da de kan sprekke hvis de fryser og medføre 
personskade.

FJERNE TILBEHØR I 
KJØLESKAPET

1. Dørskuffer og melkebeholder

      For å fjerne -  Bare løft skuffen opp og dra rett ut.

      For å sette på plass -  Skyv den inn over 

      ønsket plassering og dytt ned til den stopper.

Det kan oppstå skader hvis dørskuffene 
ikke er skikkelig montert. Ikke la barn 
leke med skuffene. 

De skarpe hjørnene kan føre til skader. 

Ikke juster en skuff full av matvarer.

Støvfjerningsmetode -  Fjern beskytteren og
vask i vann.

2. Tempererte glasshyller

       For å fjerne - Løft opp hyllen i forkant som vist. 

Løft bakkanten vertikalt og før hyllen mot deg.

       For å sette på plass - Vipp hyllen opp i forkant 
og før hylleknektene inn i ønsket spor.
Senk fronten av hyllen slik at knektene faller på 
plass i sporet. 

De herdete glasshyllene er tunge. Vær 

ekstra forsiktig når du fjerner dem.

3. Frukt- og grønnsaksskuffer

 For å fjerne -  Dra ut skuffen så langt
 det går.  Vipp opp fronten av skuffen og
 dra rett ut.

 For å sette på plass -  Sett inn skuffen i 
     rammesporene og dytt den tilbake på plass. 

Skuffene må fjernes før glasshyllen over dem 
kan løftes ut.
Ikke åpne skuffene mens spiskammerset er 

åpent. Det kan føre til riper eller ødeleggelser på 
skuffene.

Deli 
(delikatesse) Fresh (fersk) Zero Zone 

(Nullsone)

• ananas

• sitron

• avokado

• potet

• agurk

• epler

• appelsiner

• druer

• squash

• mais

• kjøtt

• harde oster

• pålegg

• bacon

• pølser

2

1

FORSIKTIG

FORSIKTIG
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4. Cool Select Pantry™

 For å fjerne skuffen -  
     Dra spiskammerset ut  så langt det går. 
      Vipp opp forsiden av spiskammerset og dra 

rett ut.

 For å sette på plass skuffen - 
     Dra ut sporene til baksiden av 
      kjøleskapet. Plasser skuffen på sporene og 

skyv skuffen tilbake til det er på plass. 

  For å fjerne deleren - Dra kjøleskuffen helt ut, 
hekt så deleren av skuffens bakvegg.

  For å sette på plass deleren -  Huk baksiden 
på deleren over bakveggen av kjøleskuffen og 

dytt deleren ned.

BRUKE DØRENE
Kjøleskapsdørene sikrer at dørene lukker seg helt 
og er skikkelig forseglet. Når kjøleskapsdøren 
bare er delvis åpen, lukkes den automatisk. Døren 

forblir åpen når den er åpnet mer enn 76 mm.

BRUKE TIPPELOMMEN
Tippelommen kan brukes til å oppbevare en pizza 
på opptil 406 mm hvis du plasserer den som vist 
på illustrasjonen.

FJERNE TILBEHØR I FRYSEREN

1. Tippelomme

 For å fjerne -  Dra brakettene oppover til du
 hører en klikkelyd og fjerner lommen

 For å feste - Fest endene på lommen inn i
  begge brakettene 1  og dytt ned til den låses 

på plass.

2. Integrert, øvre fryseskuff

  For å fjerne - Ta ut fryseskuffen så langt det 
går. Vipp opp baksiden på skuffen og løft den 
rett ut.

  For å sette på plass -  Sett inn skuffen i 
      sporene ved å vippe den opp. Senk skuffen på 

plass til den er horisontal, og skyv skuffen inn.

3. Fryserskuff

 For å fjerne fryserskuffen -  Dra
 fryserskuffen  helt ut. Vipp opp baksiden på
 kurven og løft den ut for å fjerne.

   For å sette på plass fryserskuffen - Plasser 
kurven i sporene.

Du kan skrape opp sidene av holderen hvis 
du vrir den mot venstre eller høyre når du 
demonterer eller setter den sammen på 
nytt.

 Ikke la spedbarn eller barn gå inn i 
fryserskuffen. De kan skade kjøleskapet 
og påføre alvorlige skader på seg 
selv. Ikke sitt på fryserdøren. Døren 
kan bli ødelagt. Ikke la barn klatre inn i 
fryserskuffen.

Ikke fjern deleren.

1

1

2

FORSIKTIG

FORSIKTIG

ADVARSEL
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Hvis barn blir sittende fast inni, kan de bli 

skadet og/eller kvalt.

RENGJØRE KJØLESKAPET
Ikke bruk benzen, tynner eller clorox, 
chloride til rengjøring. Disse kan skade 
apparatets overfl ate eller føre til brann.

Ikke spray kjøleskapet med vann mens det er 
koblet til. Det kan føre til elektrisk støt.
Ikke rengjør kjøleskapet med benzen, tynner eller 

bilvaskemiddel da det kan føre til brann.

BYTTE DE INNVENDIGE LAMPENE
Ikke demonter eller skift ut LED-lampen. 
For å bytte ut LED-lampen kontakter 
du Samsungs servicesenter eller din 

autoriserte Samsung-forhandler.

 Hvis brukere skifter ut LED-lampen på 
egenhånd, kan dette føre til elektrisk støt 

eller personskade.

SKIFTE UT VANNFILTERET
 For å redusere risikoen for vannskader 
på eiendommen din må du IKKE bruke 
vannfi ltre med generiske merker i 
SAMSUNG-kjøleskapet.

BRUK BARE VANNFILTRE FRA SAMSUNG. 
SAMSUNG skal ikke være juridisk ansvarlig for 
skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader 
på eiendommer som forårsakes av lekkasjer som 
har oppstått som en følge av bruk av et generisk 
vannfi lter. SAMSUNG-kjøleskap er bare designet 
til å fungere MED SAMSUNG-VANNFILTER. 

“Filter Indicator”-lampen (Filterindikator) gir 
deg beskjed når det er på tide å skifte ut 
vannfi lterkassetten. For å gi deg tid til å skaffe 
et nytt fi lter, lyser den røde lampen rett før 
kapasiteten til det nåværende fi lteret er oppbrukt. 
Når du bytter ut fi lteret i tide får du det ferskeste 
og reneste vannet fra kjøleskapet.

1.  Ta et nytt vannfi lter og plasser en 
månedsindikatoretikett på fi lteret som vist. 
Datoen på etiketten må være seks måneder fra 
dagens dato. Hvis du for eksempel skifter ut 
vannfi lteret i mars, plasserer du “SEP”-etiketten 
(september) på fi lteret for å minne deg på at du 
skifter det ut i september. Normal fi lterlevetid er 
6 måneder.

2.  Fjern det nye fi lterets beskyttelse og fjern det 
gamle fi lteret.

3.  Plasser og sett inn det nye fi lteret i 
fi lterdekselet. Vri vannfi lteret sakte med klokken 
for å justere det med utskriftsmerket på 
dekselet og låse fi lteret på plass. Sørg for å 
justere vannfi lteretikettmerket med midten på 
omslagsfi ltertrykket som illustrert. Husk å ikke 
stramme for mye. 

4.  Når du har fullført denne prosessen trykker og 
holder du Alarm-knappen inne i 3 sekunder for 
å tilbakestille fi ltertidsplanen. 

5.  Til slutt skyller du 3 liter gjennom fi lteret før bruk 
(skyll i cirka 6 minutter). Sørg for at vannet blir 
klart igjen før du drikker det. 

 Sørg for å skylle dispenseren nøye, ellers 
kan det dryppe vann fra den.
 Dette betyr at det fortsatt er vann i røret. 

IKKE bruk vann- eller isdispenseren uten en 
vannfi lterkassett fordi vannrøret kan bli blokkert.

Bestille nye vannfi ltre

Ta kontakt med din autoriserte Samsungforhandler 

for å bestille fl ere vannfi lterpatroner.

- Internt fi lter - HAFIN2/EXP

Samsung vannfi lter kan kjøpes online på 

www.samsung.com/no

ADVARSEL

ADVARSEL

FORSIKTIG

FORSIKTIG
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Feilsøking
PROBLEM LØSNING

Kjøleskapet virker ikke
i det hele tatt eller det
kjøler ikke tilstrekkelig

• Kontroller om støpselet er koblet til skikkelig.

• Er temperaturkontrollen på displaypanelet stilt på riktig temperatur? Prøv å 

senke temperaturen.

• Står kjøleskapet i direkte sollys, eller står det for nærme en varmekilde?

•   Står kjøleskapet for tett inntil veggen bak og forhindrer derfor at luften 

sirkulerer?

Maten i kjøleskapet er
frossen.

• Er temperaturkontrollen på displaypanelet stilt på riktig temperatur? Prøv å 

stille inn på høyere temperatur.

• Er temperaturen i rommet svært lav?

• Oppbevarte du maten med høyt vanninnhold på det kaldeste stedet i 

kjøleskapet? Prøv å fl ytte slike artikler mot midten av kjøleskapet i stedet for 

å oppbevare dem i CoolSelect Zone™- skuffen.

Du hører uvanlige lyder. • Sjekk at kjøleskapet er plant og stabilt.

• Står kjøleskapet for tett inntil veggen bak og forhindrer derfor at luften 

sirkulerer?

• Har noe falt bak eller under kjøleskapet?

•  En tikkelyd kan høres fra inne i kjøleskapet. Dette er normalt og skjer 

fordi forskjellig tilbehør trekker seg sammen eller utvider seg i forhold til 

temperaturen inne i kjøleskapet.

Fronthjørnene og 
sidene av skapet er 
varme, og det oppstår 
kondens.

• Det er vanlig med noe varme da antikondenselementer er montert i de 

fremre hjørnene av kjøleskapet for å hindre kondensdannelse.

• Er kjøleskapdøren åpen? Kondens kan oppstå når du lar døren stå åpen 

lenge.

Det kommer ikke ut is 
fra dispenseren.

• Ventet du i tolv timer etter installasjon av vannledningen før du begynte å 

lage is?

• Er vannledningen koblet til og ventilen åpen?

• Har du slått av ismaskinen manuelt? Pass på at Ice Type (istype) er satt til 

Cubed (isbiter) eller Crushed (knust is).

• Finnes det is som sitter fast i beholderen?

• Er det for varmt i fryseren? Prøv å senke temperaturen.

Du hører lyden av 
vann som bobler i 
kjøleskapet.

• Dette er normalt. Boblingen kommer av at kjølemiddelet sirkulerer i kjøleskapet.

Det lukter vondt i
kjøleskapet.

• Se etter fordervet mat.

• Mat med sterk lukt (for eksempel fi sk) skal være skikkelig tildekket.

• Rengjør fryseren jevnlig og kast all dårlig eller tvilsom mat.

Det utvikles frost på 
veggene i fryseren.

• Er luftåpningen tett? Fjern alt som hindrer fri luftsirkulasjon.

• Sørg for nok plass mellom matvarer for å oppnå effektiv luftsirkulasjon.

• Er døren ordentlig igjen?

Vanndispenseren 
fungerer ikke.

• Er vannledningen koblet til og ventilen åpen?

• Har vannforsyningsledningen blitt satt i klem eller blitt bøyd? Pass på at 

ledningene er fri for hindringer.

• Er vanntanken frossen fordi kjøleskapets temperatur er for lav? Velg en 

varmere innstilling på displaypanelet.
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Begrensninger for omgivelsetemperatur
Kjøleskapet/fryseren er utviklet for å fungere i omgivelsetemperaturer angitt av tempera-

turklassen på merkeplaten.

Klasse Symbol
Omgivelsestemperaturområde (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561 

Kald temperert sone SN +10 til +32 +10 til +32

Temperert sone N +16 til +32 +16 til +32

Subtropisk sone ST +16 til +38 +18 til +38

Tropisk sone T +16 til +43 +18 til +43

  Innvendige temperaturer kan påvirkes av faktorer som f.eks. plassering av kjøleskap/ fryser, 

omgivelsetemperatur og hvor ofte du åpner døren. Regulere temperaturen etter behov for å 

kompensere for disse faktorene.

Kontakt Samsung

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,

er du velkommen å kontakte Samsung Support

Karenslyst Allé 57, Postboks 364, Skøyen, N- 0213 Oslo, Norway

815 56480

www.samsung.com/no/support

Norway

Korrekt avhending av dette produktet
 (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr

(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at 
produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke 
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre 
potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi 
om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte 
for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale 
myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en 
miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. 
Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt 
avfall som skal kastes.
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Jääkaappi
käyttöopas

ajattele mahdollisuuksia

Kiitos, että ostit Samsungin valmistaman tuotteen.

Suomi

Itsenäinen kodinkone

Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.
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2_ Turvallisuusohjeet

TURVALLISUUSOHJEET

•  Ennen kuin käytät laitetta, lue 

tämä käyttöopas huolellisesti 

ja pidä se tallessa laitteen 

lähellä tulevaa tarvetta varten.

•  Käytä laitetta vain sen tässä 

käyttöoppaassa kuvattuun 

käyttötarkoitukseen. Tätä 

laitetta ei ole tarkoitettu 

fyysisesti tai psyykkisesti 

rajoittuneiden eikä 

kokemattomien henkilöiden 

(esim. lasten) käytettäväksi, 

ellei heidän turvallisuudestaan 

vastaava henkilö ole läsnä tai 

opastanut heitä käyttämään 

laitetta oikein.

•  Tätä laitetta saavat käyttää 

yli 8-vuotiaat lapset sekä 

fyysisesti tai psyykkisesti 

rajoittuneet ja kokemattomat 

henkilöt, jos käyttöä 

valvotaan tai jos heille on 

annettu ohjeet laitteen 

turvalliseen käyttöön ja jos he 

ymmärtävät käyttöön liittyvät 

vaarat. Lasten ei saa antaa 

leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa 

tai ylläpitää laitetta ilman 

valvontaa.

•  Tämän oppaan varoitukset 

ja tärkeät ohjeet eivät 

kata kaikkia mahdollisia 

olosuhteita ja tilanteita.

On omalla vastuullasi 

käyttää tervettä järkeä ja olla 

varovainen ja huolellinen, kun 

asennat, ylläpidät ja käytät 

tätä laitetta.

•  Koska seuraavat 

käyttöohjeet koskevat useita 

eri malleja, oman jääkaappisi 

ominaisuudet saattavat 

poiketa jonkin verran ohjeissa 

kuvatuista eivätkä kaikki 

varoitusmerkit välttämättä 

koske omaa laitettasi. 

Jos sinulla on jotakin 

kysyttävää, ota yhteyttä 

lähimpään huoltopalveluun 

tai etsi ohjeita ja muita tietoja 

osoitteesta 

www.samsung.com.

Turvallisuusohjeet
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Turvallisuusohjeet _3

Tärkeitä turvamerkintöjä ja 
varotoimenpiteitä:

VAROITUS

Vaarat tai vaaralliset 

toimet, jotka voivat 

aiheuttaa vakavia 
henkilövahinkoja tai 
kuoleman.

VAARA

Vaarat tai vaaralliset 

toimet, jotka voivat 

aiheuttaa pienempiä 
henkilövahinkoja tai 
omaisuusvahinkoja.

ÄLÄ yritä.

ÄLÄ pura.

ÄLÄ koske.

Noudata ohjeita 

huolellisesti.

Irrota virtajohto 

pistorasiasta.

Varmista laitteen 

maadoitus, jotta et 

saisi sähköiskuja.

Pyydä ohjeita 

asiakaspalvelusta.

Huom.

Nämä varoitusmerkit 
auttavat estämään sinua ja 
muita loukkaantumasta.
Noudata niitä huolellisesti. 
Kun olet lukenut tämän 
osion, pidä se tallessa 
tulevaa tarvetta varten.

CE-ilmoitus
Tämä tuote noudattaa 

Euroopan unionin asetuksen 

(EY) N:o 643/2009 mukaisesti 

matalajännitedirektiiviä 

(2006/95/EY), 

sähkömagneettista 

yhteensopivuutta koskevaa 

direktiiviä (2004/108/EY), 

RoHS-direktiiviä (2011/65/

EY), delegoitua komission 

asetusta (EU) N:o 1060/2010 

ja ekologista suunnittelua 

koskevaa direktiiviä (2009/125/

EY). (vain Euroopassa 

myytävät tuotteet)

TÄRKEITÄ KULJETUSTA 
JA SIJOITUSPAIKKAA 
KOSKEVIA VAROITUKSIA

•  Laitetta on kuljetettava ja 

asennettava varovasti, 

jotta mitkään 

jäähdytyskierron osat eivät 

vaurioituisi.  

VAROITUS
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4_ Turvallisuusohjeet

•  Jäähdytysaineena käytetään 

joko R-600a:ta tai R-134a:ta. 

Tarkista laitteen takana oleva 

kompressorikyltti tai jääkaapin 

sisällä oleva tyyppikilpi, 

jos haluat tietää, mitä 

jäähdytysainetta jääkaapissa 

käytetään. 

•  Jos laite sisältää 

helposti syttyvää kaasua 

(jäähdytysaine R-600a):

-  Jos jäähdytysainetta pääsee 

vuotamaan putkesta, se voi 

syttyä palamaan tai vaurioittaa 

silmiä.

Jos havaitset vuodon, älä 

käytä avotulta tai mitään 

muutakaan, mikä voi sytyttää 

kaasun. Tuuleta laitteen 

sijoitustilaa useiden minuuttien 

ajan.

-  Jääkaapin sijoitustilan koko 

määräytyy sen mukaan, 

kuinka paljon jäähdytysainetta 

laitteessa käytetään. Näin 

vältetään herkästi syttyvien 

kaasun ja ilman yhdistelmien 

muodostuminen, jos 

jäähdytyskierrossa tapahtuu 

vuoto.

-  Älä milloinkaan käynnistä 

laitetta, jos se näyttää olevan 

jotenkin vaurioitunut. Pyydä 

epäselvissä tilanteissa 

neuvoja jälleenmyyjältä. 

Jääkaapin sijoitushuoneessa 

on oltava 1 kuutiometri tilaa 

jokaista 8 grammaa laitteen 

sisällä olevaa R-600a-

jäähdytysainetta kohden. 

Omassa laitteessasi käytetyn 

jäähdytysaineen määrä 

on kerrottu laitteen sisällä 

olevassa tunnistuslaatassa. 

-  Jos laitteessa käytetään 

isobutaanijäähdytysainetta 

(R-600a), muista, että 

vaikka kyseessä on 

ympäristöystävällinen kaasu, 

se syttyy kuitenkin helposti 

palamaan.

Laitetta on kuljetettava ja 

asennettava varovasti, jotta 

mitkään jäähdytyskierron osat 

eivät vaurioituisi.

TÄRKEITÄ ASENNUSTA 
KOSKEVIA 
VAROITUKSIA

•  Älä asenna laitetta 

kosteaan, rasvaiseen tai 

pölyiseen paikkaan äläkä 

sellaiseen paikkaan, jossa 

se altistuu suoraan 

auringonvalolle tai vedelle 

(esim. sadepisaroille).

VAROITUS
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Turvallisuusohjeet _5

-  Jos laitteen elektronisten 

osien eristys pääsee 

rapistumaan, seurauksena voi 

olla sähköisku tai tulipalo.

•  Älä altista laitetta suoralle 

auringonvalolle tai muista 

laitteista, esimerkiksi uuneista 

tai lämmittimistä hehkuvalle 

lämmölle.

•  Älä kytke useita laitteita 

samaan monipistorasiaan.

Jääkaappi tulee aina 

kytkeä omaan erilliseen 

pistorasiaansa, jonka 

nimellisjännite vastaa 

jääkaapin arvokilvessä 

mainittua jännitettä.

-   Näin laitteen suorituskyky 

pysyy parhaana mahdollisena 

eivätkä kodin virtapiirit 

pääse ylikuormittumaan. 

Ylikuormitus ylikuumentaa 

johtoja ja ne voivat aiheuttaa 

tulipalon. Älä kytke laitteen 

pistoketta pistorasiaan, jos 

rasia on löysä.

-  Seurauksena voi olla 

sähköisku tai tulipalo.

•  Älä käytä virtajohtoa, jos siinä 

tai sen jommassakummassa 

päässä on murtumia, kulumia 

tai muita vaurioita.

•  Älä taivuta virtajohtoa liikaa 

äläkä aseta sen päälle mitään 

painavia esineitä.

•  Älä käytä aerosolia jääkaapin 

lähellä.

-   Jääkaapin lähellä käytetty 

aerosoli voi aiheuttaa 

räjähdyksen tai tulipalon.

•  Älä asenna laitetta 

paikkaan, jossa voi esiintyä 

kaasuvuotoja.

-  Seurauksena saattaa olla 

sähköisku tai tulipalo.

•  Suosittelemme, että vain 

ammattitaitoinen asentaja 

tai huoltoliike asentaa 

laitteen ja tekee 

mahdollisesti tarvittavat 

huoltotyöt.

-  Jos et noudata tätä 

ohjetta, seurauksena voi 

olla sähköisku, tulipalo, 

räjähdys, laitevaurio tai 

henkilövahinkoja.

•  Jääkaappi tulee asentaa 

oikein käyttöoppaassa 

kerrottuun sijaintipaikkaan, 

ennen kuin sitä voi käyttää.

•  Kytke pistoke oikeassa 

asennossa siten, että johto 

roikkuu alaspäin.

-  Jos kytket pistokkeen 

ylösalaisin, johto voi katketa 
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6_ Turvallisuusohjeet

ja aiheuttaa sähköiskun tai 

tulipalon.

•  Varmista, ettei jääkaapin 

takaosa pääse litistämään tai 

vaurioittamaan pistoketta.

•  Kun siirrät jääkaappia, varo, 

ettei johto pääse kiertymään 

tai vaurioitumaan.

-  Tämä aiheuttaa 

tulipalovaaran.

•  Laite tulee asentaa paikoilleen 

niin, että virtajohtoon pääsee 

helposti käsiksi.

• Jääkaappi on maadoitettava.

-  Jääkaappi tulee maadoittaa, 

jotta sähkövuotoja ei 

pääsisi tapahtumaan ja 

jotta jääkaapin vuotovirta ei 

aiheuttaisi sähköiskuja.

•   Maadoitukseen ei saa 

milloinkaan käyttää 

kaasuputkia, puhelinjohtoja 

tai muita mahdollisia 

ukkosenjohdattimia.

-  Jos maadoitusjohdinta 

käytetään väärin, seurauksena 

voi olla sähköisku.

•  Jos virtajohto vaurioituu, 

pyydä valmistajaa tai sen 

huollon edustajaa 

vaihtamaan se välittömästi.

•   Vain ammattitaitoisen 

asentajan tai huoltoliikkeen 

tulee vaihtaa jääkaapin sulake.

-  Jos et noudata tätä 

ohjetta, seurauksena 

voi olla sähköisku tai 

henkilövahinkoja. 

Ota yhteyttä huoltoon, jos 

huomaat laitteessa vaurioita 

pakkauksen poistettuasi.

ASENNUSTA 
KOSKEVIA HUOMIOITA

•  Pidä laitteen oma tai 

asennuskaluston 

ilmanvaihtoaukko 

vapaana.

•  Seisota laitetta 2 tuntia 

asennuksen jälkeen.

TÄRKEITÄ KÄYTTÖÄ 
KOSKEVIA VAROITUKSIA

•  Älä kytke pistoketta 

kostein käsin.

•  Älä säilytä laitteen päällä 

mitään esineitä.

-  Kun avaat tai suljet oven, 

laitteen päällä olevat tavarat 

voivat pudota ja aiheuttaa 

henkilövahinkoja tai aineellisia 

vaurioita.

VAARA

VAROITUS
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Turvallisuusohjeet _7

•  Älä aseta vettä sisältäviä 

esineitä jääkaapin päälle.

-  Veden läikkymisen 

seurauksena voi olla 

sähköisku tai tulipalo.

•  Älä anna lasten roikkua 

ovessa.

-   Jos et noudata tätä ohjetta, 

seurauksena voi olla vakavia 

henkilövahinkoja.

•  Älä jätä jääkaapin ovia auki, 

kun kukaan ei ole valvomassa 

laitetta, äläkä anna lasten 

mennä jääkaapin sisälle. 

•  Älä anna lasten mennä 

laitteen lokeron sisälle.

-  Tämä voi aiheuttaa 

tukehtumiskuoleman tai 

henkilövahinkoja, jos lapsi ei 

pääse pois laitteen sisältä.

•  Älä istu pakastimen oven 

päällä.

-  Ovi voi mennä rikki ja 

aiheuttaa henkilövahinkoja.

•  Jos joudut poistamaan 

lokeron jaottelijan 

puhdistaessasi laitetta tai 

jostakin muusta syystä, 

sinun täytyy asentaa jaottelija 

takaisin paikoilleen laitteen 

mukana toimitetuilla ruuveilla, 

jotta voisit estää lasten 

juuttumisen laitteen sisään.

•  Älä milloinkaan työnnä 

sormiasi tai mitään esineitä 

laitteen annosteluaukkoon.

-  Jos et noudata tätä ohjetta, 

seurauksena voi olla 

henkilövahinkoja tai aineellisia 

vaurioita.

•  Älä säilytä jääkaapissa 

tulenarkoja tai helposti syttyviä 

aineita, esim. bentseeniä, 

ohentimia, alkoholia, eetteriä 

tai nestekaasua.

-  Minkä tahansa tällaisen 

aineen säilyttäminen 

jääkaapissa voi aiheuttaa 

räjähdyksen.

•  Älä säilytä jääkaapissa 

alhaisia lämpötiloja 

vaativia lämpötilaherkkiä 

lääketuotteita, tieteellistä 

tutkimusmateriaalia tai muita 

alhaisia lämpötiloja vaativia 

lämpötilaherkkiä tuotteita.

-  Tarkkaa lämpötilanhallintaa 

vaativia tuotteita ei saa 

säilyttää jääkaapissa.

•  Älä aseta jääkaapin sisään 

mitään muita kodinkoneita 

äläkä käytä niitä siellä, 

jolleivät ne ole valmistajan 

suosittelemaa tyyppiä.

•  Älä kuivaa jääkaapin sisätiloja 

hiustenkuivaimella. Älä poista 

DA99-03403D-04.indb   Sec2:7DA99-03403D-04.indb   Sec2:7 14. 5. 2.   �� 1:3514. 5. 2.   �� 1:35



8_ Turvallisuusohjeet

jääkaappiin mahdollisesti 

syntyneitä hajuja sytytettyjen 

kynttilöiden avulla.

-  Seurauksena saattaa olla 

sähköisku tai tulipalo.

•  Älä koske pakastimen 

sisäseiniä tai pakasteita 

kostein käsin.

- Voit saada paleltuman.

•  Älä yritä nopeuttaa 

sulatusprosessi millään 

mekaanisilla laitteilla tai 

muillakaan sellaisilla tavoilla, 

joita valmistaja ei ole erikseen 

suositellut.

•  Varo, ettet vaurioita laitteen 

jäähdytyspiiriä.

•  Tämä laite on tarkoitettu 

vain ruoan varastoimiseen 

kotikäytössä.

•  Pullot tulisi pitää 

mahdollisimman lähekkäin, 

jotta ne eivät putoaisi.

•  Kaasuvuodon (esim. propaani- 

tai nestekaasuvuodon) 

sattuessa tuuleta tilat 

välittömästi äläkä koske 

pistokkeeseen. Älä koske 

laitteeseen tai virtajohtoon.

- Älä käytä tuuletinta.

-  Kipinä voi aiheuttaa 

räjähdyksen tai tulipalon.

•  Käytä vain valmistajan tai sen 

edustajan toimittamia LED-

valoja.

•  Lapsia tulee valvoa, jotta 

he eivät pääsisi leikkimään 

laitteella tai kiipeilemään siinä.

•  Älä pura tai korjaa 

jääkaappia itse.

-   Saatat aiheuttaa 

tulipalon, laitevaurion ja/tai 

henkilövahinkoja. Jos laite 

ei toimi oikein, ota yhteyttä 

huollon edustajaan.

•  Jos laitteesta kuuluu 

outoa ääntä tai se haisee 

palaneelle tai siitä tulee 

savua, irrota pistoke 

pistorasiasta välittömästi 

ja ota yhteyttä lähimpään 

huoltoliikkeeseen.

-  Jos et noudata tätä ohjetta, 

seurauksena voi olla 

sähköisku tai tulipalo.

•  Jos lampun vaihtaminen ei 

onnistu, ota yhteyttä huollon 

edustajaan. 

•  Jos käyttämässäsi laitteessa 

on LED-valo, älä pura lampun 

suojusta ja LED-valoa itse.

-  Ota yhteyttä lähimpään 

huollon edustajaan.
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Turvallisuusohjeet _9

•  Jos jääkaappiin on päässyt 

pölyä tai vettä, irrota pistoke 

pistorasiasta ja ota yhteyttä 

Samsung Electronicsin huoltoon.

- On olemassa tulipalon vaara.

KÄYTTÖÄ KOSKEVIA 
HUOMIOITA

•  Jotta laitteen suorituskyky 

olisi paras mahdollinen:

-  Älä sijoita ruokatavaroita liian 

lähelle laitteen takana olevia 

ilmanvaihtoaukkoja, sillä 

jääkaapin sisäinen ilmanvaihto 

saattaa estyä.

-  Kääri ruoat oikeanlaisiin 

pakkauksiin tai käytä 

ilmatiiviitä rasioita, ennen 

kuin laitat ruokatavaroita 

jääkaappiin.

-  Älä laita uusia, pakastettavia 

ruokia liian lähelle laitteessa jo 

olevia ruokia.

•  Älä laita hiilihapollisia 

tai poreilevia juomia 

pakastimeen. Älä laita pulloja 

tai lasisia säilytysastioita 

pakastimeen.

-  Kun niiden sisältö jäätyy, lasi 

voi mennä rikki ja aiheuttaa 

henkilövahinkoja tai aineellisia 

vaurioita.

VAARA

•  Älä muuta tai muokkaa 

jääkaapin toimintoja.

-   Muutokset voivat 

aiheuttaa henkilö- ja/

tai omaisuusvahinkoja. 

Samsungin takuu ei kata 

mitään ulkopuolisten tähän 

kodinkoneeseen tekemiä 

muutoksia eikä Samsung ole 

vastuussa mistään sellaisista 

turvallisuuteen liittyvistä 

ongelmista tai vahingoista, 

joita ulkopuolisten tekemät 

muutokset voivat aiheuttaa.

• Älä tuki laitteen ilma-aukkoja.

-  Jos jääkaapin ilma-

aukot tukitaan – erityisesti 

muovipussilla – kaappi 

saattaa viiletä liikaa. Jos 

liiallinen viileneminen jatkuu 

liian kauan, vedensuodatin 

voi mennä rikki ja aiheuttaa 

vuodon.

-  Älä laita uusia, pakastettavia 

ruokia liian lähelle laitteessa jo 

olevia ruokia.

•  Kiinnitä huomiota 

pakastettavien ruokien 

enimmäissäilytysaikoihin ja 

viimeisiin käyttöpäiviin. 

•  Käytä vesisäiliössä ja 

jääpalalokerossa vain 

juomakelpoista vettä.
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10_ Turvallisuusohjeet

•  Käytä vain jääkaapin mukana 

toimitettua jääkonetta.

•  Jääkaapin vedenoton saa 

asentaa ja kytkeä vain 

koulutettu ammattilainen 

ja vesiliitäntä on tehtävä 

juomakelpoiseen veteen.

•  Jotta jääkone toimisi oikein, 

vedenpaineen on oltava 138–

862 kPa (1,4–8,8 kgf/cm
2
). 

•  Älä ruiskuta laitteen 

pinnoille mitään helposti 

syttyvää ainetta, esim. 

hyönteismyrkkyä.

-  Paitsi että tällaiset aineet 

ovat haitallisia terveydelle, 

ne voivat myös aiheuttaa 

sähköiskun, tulipalon tai 

toimintahäiriöitä.

•  Älä kohdista lasin pintaan 

iskuja äläkä käytä liikaa 

voimaa lasia käsitellessäsi.

-  Jos lasi menee rikki, se voi 

aiheuttaa henkilö- ja/tai 

omaisuusvahinkoja. 

PUHDISTUSTA JA 
YLLÄPITOA KOSKEVIA 
HUOMIOITA

•  Älä ruiskuta vettä suoraan 

jääkaapin sisä- tai ulkopinnoille.

-  Seurauksena voi olla 

sähköisku tai tulipalo. 

VAARA

•  Älä aseta jääkaapin 

läheisyyteen mitään 

lämpötilaherkkiä aineita, esim. 

herkästi syttyviä suihkeita tai 

materiaaleja, hiilihappojäätä, 

lääkeaineita tai kemikaaleja. 

Älä säilytä jääkaapissa 

tulenarkoja tai helposti 

syttyviä aineita (bentseeniä, 

ohentimia, propaanikaasua 

tms.).

-  Jääkaappi on tarkoitettu vain 

ruoan säilömiseen.

-  Seurauksena saattaa olla 

tulipalo tai räjähdys. 

•  Älä ruiskuta puhdistusainetta 

suoraan laitteen näyttöön.

-  Näyttöön painetut tekstit 

saattavat kulua pois.

•  Poista pistokkeen nastoista 

huolellisesti kaikki pöly ja 

muut niihin kuulumattomat 

aineet. Älä käytä pistokkeen 

puhdistamiseen märkää 

tai kosteaa liinaa, kun 

poistat kaikki pistokkeeseen 

kuulumattomat aineet.

-  Muutoin seurauksena voi olla 

sähköisku tai tulipalo.

•  Älä milloinkaan työnnä 

sormiasi tai mitään esineitä 

laitteen annosteluaukkoon tai 

jääkouruun.

DA99-03403D-04.indb   Sec2:10DA99-03403D-04.indb   Sec2:10 14. 5. 2.   �� 1:3514. 5. 2.   �� 1:35



Turvallisuusohjeet _11

-  Seurauksena voi olla 

henkilövahinkoja tai aineellisia 

vaurioita.

•   Irrota jääkaapin pistoke 

pistorasiasta ennen 

puhdistus- ja ylläpitotöitä.

Käytä puhdistukseen 

pehmeää liinaa 

ja neutraalia 

puhdistusainetta.

TÄRKEITÄ HÄVITTÄMISTÄ 
KOSKEVIA VAROITUKSIA

•   Varmista, etteivät mitkään 

laitteen takana olevista 

putkista ole rikki, ennen 

kuin hävität laitteen.

•  Jäähdytysaineena käytetään 

joko R-600a:ta tai R-134a:ta. 

Tarkista laitteen takana oleva 

kompressorikyltti tai jääkaapin 

sisällä oleva tyyppikilpi, 

jos haluat tietää, mitä 

jäähdytysainetta jääkaapissa 

käytetään. Jos laite sisältää 

helposti syttyvää kaasua 

(jäähdytysaine R-600a), 

pyydä turvalliset hävitysohjeet 

paikallisilta viranomaisilta. 

Eristysmateriaaleissa on 

käytetty syklopentaania. 

Eristysmateriaalien kaasut 

VAROITUS

VAARA

vaativat erityiskäsittelyä, kun 

laite hävitetään.

Pyydä ympäristön kannalta 

turvalliset hävitysohjeet 

paikallisilta viranomaisilta. 

Varmista, etteivät mitkään 

laitteen takana olevista 

putkista ole rikki, ennen kuin 

hävität laitteen.

Putket rikkoutuvat avoimessa 

tilassa.  

•  Kun hävität tätä laitetta tai 

muita jääkaappeja, irrota ovet 

sekä niiden tiivisteet ja salvat, 

jotta pienet lapset tai eläimet 

eivät voisi jäädä loukkuun 

laitteen sisään.

Jätä hyllyt paikoilleen, jotta 

lapset eivät voi helposti kiivetä 

laitteen sisään. Lapsia tulee 

valvoa, jotta he eivät leikkisi 

pois heitettävällä laitteella. 

•  Hävitä laitteen 

pakkausmateriaalit 

ympäristöystävällisellä tavalla. 

 

DA99-03403D-04.indb   Sec2:11DA99-03403D-04.indb   Sec2:11 14. 5. 2.   �� 1:3514. 5. 2.   �� 1:35



12_ Turvallisuusohjeet

 LISÄVINKKEJÄ 
OIKEANLAISEEN KÄYTTÖÖN

•  Selvitä sähkökatkoksen 

sattuessa sähkölaitokselta, 

kuinka kauan katkos tulee 

kestämään.

-  Jos sähkökatkos kestää 

enintään tunnin tai pari, se ei 

tavallisesti vaikuta jääkaapin 

lämpötilaan. Vältä kuitenkin 

kaapin ovien avaamista 

sähkökatkoksen aikana.

-  Jos sähkökatkos kestää yli 24 

tuntia, poista kaikki pakasteet 

pakastimesta.

•  Jos jääkaapin mukana 

toimitetaan avaimet, ne tulee 

pitää poissa lasten ulottuvilta 

eikä niitä tulisi säilyttää 

laitteen lähettyvillä.

•  Jääkaappi saattaa 

toimia epävakaasti (sen 

sisälämpötila voi nousta), 

jos sitä säilytetään pitkän 

aikaa alemmassa kuin sille 

tarkoitetussa lämpötilassa.

•  Älä säilytä jääkaapissa sellaista 

ruokaa, joka pilaantuu helposti 

alhaisissa lämpötiloissa. 

Tällaisia ovat esimerkiksi 

banaanit ja melonit.

•  Laite on jäätymätön, joten 

sitä ei tarvitse manuaalisesti 

sulattaa, sillä sulatus tapahtuu 

automaattisesti.

•  Lämpötilan kohoaminen 

sulatuksen aikana vastaa 

ISO-vaatimuksia. Jos 

kuitenkin haluat välttää 

pakasteiden turhan 

lämpenemisen sulatuksen 

aikana, kääri pakasteet 

useampaan kerrokseen 

sanomalehtipaperia.

•  Jos pakasteiden lämpötila 

pääsee nousemaan 

sulatuksen aikana, niiden 

säilyvyysaika voi lyhetä.

•  Jääkaapin johtoa ei tarvitse 

irrottaa pistorasiasta, jos olet 

poissa alle kolme viikkoa. 

Poista kuitenkin kaikki ruoat 

jääkaapista, jos aiot olla 

poissa kolme viikkoa tai 

kauemmin. Irrota jääkaapin 

johto pistorasiasta ja puhdista 

ja kuivaa kaappi.

• Laite sisältää fl uorikaasua 

Kioton pöytäkirjan sallimissa 

rajoissa. 

• Vaahtomuovi täytetty 

fl uorikaasulla.

   Vaahtomuovin täytteen 

lisäaine: Perfl uoriheksaani 

Lämmitysvaikutus (GWP) = 9,000 

DA99-03403D-04.indb   Sec2:12DA99-03403D-04.indb   Sec2:12 14. 5. 2.   �� 1:3514. 5. 2.   �� 1:35



Turvallisuusohjeet _13

Energiansäästövinkkejä
-  Asenna laite viileisiin, kuiviin 

tiloihin, joissa on kunnollinen 

ilmanvaihto.

Varmista, ettei laite altistu 

suoralle auringonvalolle. Älä 

milloinkaan sijoita laitetta 

suoran lämmönlähteen (esim. 

lämpöpatterin) läheisyyteen.

-  Älä milloinkaan tuki laitteen 

ilmanvaihtoaukkoja tai ritilöitä.

-  Anna lämpimän ruoan 

jäähtyä, ennen kuin laitat sen 

laitteen sisälle.

-  Sulata pakasteet jääkaapissa. 

Voit hyödyntää pakasteiden 

viileyttä jääkaapissa olevien 

ruokien viilentämiseen.

-  Älä pidä laitteen ovea auki 

liian kauan, kun säilöt ruokaa 

tai otat ruokatavaroita pois 

laitteesta. Mitä vähemmän 

aikaa ovi on auki, sitä 

vähemmän jäätä pakastimeen 

muodostuu.

-  Puhdista jääkaapin takaosa 

säännöllisesti. Pöly lisää 

laitteen energiankulutusta.

-  Älä aseta lämpötilaa 

tarpeettoman kylmäksi.

-  Varmista riittävä ilmankierto 

jääkaapin ja lattian välissä 

sekä jääkaapin takana.

Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.

-  Jätä vapaata tilaa asennetun 

jääkaapin vasemmalle ja 

oikealle puolelle, taakse sekä 

yläpuolelle.

Tämä auttaa vähentämään 

energiankulutusta ja pitää 

sähkölaskusi pienempinä.

-  Jotta laite hyödyntäisi 

kuluttamansa energian 

mahdollisimman tehokkaasti, 

kaikki sen sisällä olevat 

osat, esimerkiksi korit, 

laatikot ja hyllyt tulisi pitää 

niissä paikoissa, joissa ne 

toimitettaessa olivat.

Tämä laite on tarkoitettu 
kotitalouskäyttöön ja sitä 
vastaaviin käyttötilanteisiin, 
esimerkiksi
-  kauppojen, toimistojen 

ja muiden työpaikkojen 

henkilökunnan ruokailutiloihin

-  maatiloille, hotellien ja 

motellien asiakkaille ja 

muihin asuintiloja vastaaviin 

ympäristöihin

-  majatalotyyppisiin 

ympäristöihin

-  catering-palveluille ja muuhun 

ei-vähittäiskauppakäyttöön.
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14_ Käyttöönotto

ENNEN JÄÄKAAPIN ASENTAMISTA
Onnittelut Samsungin jääkaapin hankinnasta. 

Toivomme, että laitteen edistyksellisistä ominaisuuksista 

ja tehokkuudesta on sinulle paljon hyötyä.

Parhaan sijoituspaikan valitseminen 
jääkaapille

• Valitse paikka, josta vedenotto onnistuu helposti.

• Älä asenna paikkaan, johon auringonvalo osuu 

suoraan.

• Valitse paikka, jossa lattia on täysin (tai lähes 

täysin) tasainen.

• Valitse paikka, jossa jääkaapin ovet voi avata 

helposti.

• Jätä ilmankiertoa varten riittävästi tilaa jääkaapin 

vasemmalle ja oikealle puolelle, taakse sekä 

yläpuolelle.

 Jos jääkaapilla ei ole riittävästi tilaa, laitteen sisäinen 

jäähdytysjärjestelmä ei välttämättä toimi oikein.

• Varmista, että laitetta voi siirtää vapaasti, jos sitä 

täytyy ylläpitää tai huoltaa.

•  Älä asenna jääkaappia paikkaan, jonka lämpötila 

voi pudota alle 50 ºF:iin (10 ºC:seen). 

AA

BB

CC DD

EE

Malli RFG23U*

Syvyys ”A” 605 mm

Leveys ”B” 908 mm

Korkeus ”C” 1700.5 mm

Kokonaiskorkeus ”D” 1769 mm

Syvyys ”E” 1103 mm

1636 mm1636 mm 364 mm364 mm

135135°° 135135°°

50 mm50 mm

908 mm908 mm

60
5 

m
m

60
5 

m
m

10
89

 m
m
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89

 m
m

108 mm108 mm

46 mm46 mm

11
03

 m
m

11
03

 m
m

Mitat perustuvat teoreettisiin mittoihin 

(laitteen piirustuksiin), joten ne saattavat 

vaihdella mittaustavasta riippuen.

Jääkaapin käyttöönotto

Sisältö
JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTO  ········································································ 14

SAMSUNGIN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ  ········································································ 20 

VIANMÄÄRITYS ································································································ 27
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Käyttöönotto _15

Jääkaappia siirrettäessä

Jottei lattia vaurioituisi, varmista, että 

etuosan säätöjalat ovat yläasennossa (lattian 

yläpuolella). Ks. käyttöoppaan kohtaa 

"OVIEN SÄÄTÄMINEN" (sivulla 17) 

LATTIA
Jotta asennus olisi oikeanlainen, jääkaappi on 

asetettava kovalle, tasaiselle alustalle, joka on 

samalla korkeudella kuin muukin lattia.

Alustan on oltava riittävän tukeva, jotta se kestäisi 

täyden jääkaapin painon.

Suojaa lattiapinta käyttämällä jääkaapin alla suurta 

pahvinpalaa, kun asennat kaappia.

Kun siirrät kaappia, vedä se suorassa ulos ja 

työnnä se suorassa takaisin paikoilleen.

JÄÄKAAPIN OVIEN IRROTTAMINEN

Jos jääkaappi ei kokonsa vuoksi mahdu kunnolla 

ovesta sisään, kaapin ovet voi poistaa.

Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)

Katkaise jääkaapin virransyöttö, ennen 
kuin irrotat oven tai lokeron.

•  Varo, ettei ovi tai lokero putoa, vaurioidu tai 
naarmuunnu irrottamisen aikana.

•  Varo, ettet satuta itseäsi oven tai lokeron 
irrottamisen aikana.

• Kiinnitä ovi tai lokero kunnolla takaisin 
paikoilleen, jotta voisit välttyä seuraavilta:
- Ilma-aukkojen aiheuttama kosteus
- Väärin kohdistetut ovet

- Energiantuhlaus ovien huonon tiiviyden vuoksi

Jääkaapin ovien purkaminen

1.  Kun ovi on auki, irrota saranasuojuksen 
suojakuori 1  litteäpäisellä ruuvimeisselillä ja 
sulje ovi. Avaa saranasuojuksen kolme ruuvia ja 

irrota suojus 2  .

2.   Irrota yläsuojuksen molemmilla puolilla olevat 

kaksi kiinnitintä 3  , oven oikeanpuoleinen yksi 

kiinnitin 7  sekä oven vasemmanpuoleinen yksi 

kiinnitin 4  . Irrota putki 5  painamalla vesiputken 

sovittimen tummanharmaata osaa 6  . 

Jos sovittimessa on punainen pidike, se 
täytyy poistaa ennen putken irrottamista.

2

 1

VAROITUS

Philips-
ruuvimeisseli

Tasapäinen 
ruuvimeisseli

Kiintoavain 
(10 mm)

Pihdit
Kuusiokoloavain
(3/16") (5 mm)

 5

 6

 4

 3

 33

5

4

 7

Punainen 
pidike 
(1/4")
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3.  Poista oven oikean- ja vasemmanpuoleisiin 
yläsaranoihin kiinnitetyt 3 kuusiokantaruuvia 7   
kiintoavaimella (10 mm). Avaa oven oikean- ja 
vasemmanpuoleisiin yläsaranoihin kiinnitetty 
maadoitusruuvi 8  Philips-ruuvimeisselillä. 
Irrota oven oikean- ja vasemmanpuoleiset 
yläsaranat 9  .

4. Irrota ovi nostamalla sitä suoraan ylöspäin.

5.  Avaa oven oikean- ja vasemmanpuoleisiin 
alasaranoihin kiinnitetyt kaksi ruuvia 10  
Philips-ruuvimeisselillä. Avaa oven oikean- ja 
vasemmanpuoleisiin alasaranoihin kiinnitetyt 
kaksi kuusiokantaruuvia 11  kiintoavaimella (5 
mm). Irrota oven oikean- ja vasemmanpuoleiset 

alasaranat 12  .

JÄÄKAAPIN OVIEN KIINNITTÄMINEN 
TAKAISIN PAIKOILLEEN
Kiinnitä jääkaapin ovet takaisin paikoilleen 
kokoamalla osat päinvastaisessa järjestyksessä. 

   Vesiputki on työnnettävä kokonaan 

läpinäkyvän sovittimen keskiosaan asti, jotta 

veden annostelija ei vuoda. 

Aseta asennuspaketin pidike paikoilleen ja varmista, 

että se pitää putken tiiviisti paikoillaan.

PAKASTIMEN LOKERON PURKAMINEN
1. Työnnä ylempi lokero täysin sisään.

2.  Irrota kallistuva pidike 1  vetämällä molempia 
tukia 2  ylöspäin samanaikaisesti. 

3.  Irrota alakori 3  nostamalla sitä ylöspäin kiskoilta. 

4.  Irrota molemmilla puolilla olevat neljä 10 mm:n 
kuusiokantaruuvia.

5. Nosta pakastimen ovi pois kiskoiltaan.

Jos pakastuslokeroihin laitetaan liikaa 

ruokaa, pakastin ei ehkä sulkeudu täysin ja 

sen sisälle saattaa kertyä huurretta.

 9

 7

 8

 12

 10
 11

Läpinäkyvän sovittimen Läpinäkyvän sovittimen 
keskiosakeskiosa

kiinnike A (1/4”)kiinnike A (1/4”)
(6,35 mm)(6,35 mm)

VAARA

Slot

 3

 1

 2

VAARA

16_ Käyttöönotto
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Käyttöönotto _17

PAKASTIMEN LOKERON 
KOKOAMINEN
Kiinnitä pakastimen lokero takaisin paikoilleen 

kokoamalla osat päinvastaisessa järjestyksessä.

OVIEN SÄÄTÄMINEN
Nyt, kun jääkaapin ovet ovat taas paikoillaan, 
sinun täytyy varmistaa, että jääkaappi on täysin 
suorassa, jotta voisit tehdä viimeisetkin säädöt. 
Jos jääkaappi ei ole täysin suorassa, ovia ei voi 
säätää täysin oikeaan tasoon.

Säädä jääkaappi suoraksi työntämällä tasapäinen 
ruuvimeisseli (-) vasemmanpuoleisen säätövivun 
loveen ja kääntämällä sitä myötäpäivään. 
(Jääkaappia lasketaan kääntämällä vipua 
myötäpäivään ja sitä nostetaan kääntämällä vipua 

vastapäivään.)

Molempien säätövipujen tulee olla 
kosketuksissa lattiaan, ettei laite keikahda ja 
aiheuta henkilövahinkoja tai aineellisia vaurioita.

Jos oikea puoli on alempana, tee samat 

toimenpiteet oikeanpuoleisella säätövivulla.

OVIENVÄLINEN HIENOSÄÄTÖ
Muista, että jääkaapin on oltava täysin suorassa, 
ennen kuin ovet voidaan säätää täysin samaan 
tasoon. Jos tarvitset lisäohjeita, tutustu edelliseen, 
jääkaapin tasapainottamista käsittelevään osioon.  

1.  Kun avaat lokeron 1  , näet alasaranan 2  .

2.  Aseta laitteen mukana toimitettu 
kuusiokoloavain 3  alasaranan lokoseen 4  .

3.  Säädä korkeus kääntämällä kuusiokoloavainta 

3  myötäpäivään ( ) tai vastapäivään 
( ). 

Ovi nousee ylöspäin, kun käännät 

kuusiokoloavainta vastapäivään ( ).

1.  Kun ovet on säädetty, aseta laitteen mukana 

tuleva kiinnitysrengas 5  pihdeillä  6  saranan 

läpiviennin 7  ja alasaranan välissä olevaan 

aukkoon 8 . Kiinnitettävien kiinnitysrenkaiden 

määrä riippuu aukon koosta. 

Jääkaapin mukana toimitetaan kaksi 

kiinnitysrengasta. 

Kiinnitysrenkaiden paksuus on 1 mm.

PAKASTIMEN LOKERON 
SÄÄTÄMINEN OIKEAAN TASOON

tasapäinen tasapäinen 
ruuvimeisseli ruuvimeisseli 

(-)(-)

SäätövipuSäätövipu

VAARA

Kun 
vasemmanpuoleinen 
ovi on alempana kuin 
oikeanpuoleinen ovi.

Kun 
vasemmanpuoleinen 
ovi on korkeammalla 
kuin oikeanpuoleinen 
ovi.

SäätöosaSäätöosa

SäätöosaSäätöosa

 2

 3
 4

 1

PakastuslokeroSäätöosa
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1.  Paikanna pakastimen lokeron korkeudensäädin 
1    Löysää ovea kiertämällä neljä Phillips-ruuvia

    2   auki. 

2.  Löysää säätöruuvia 3  Phillips-ruuvimeisselillä. 

3. Säädä oven kaltevuus oikealle tasolle.

     Kun säätö on tehty, kiristä ensin ruuvi 3  ja sen 
jälkeen ruuvi 2  .

VESILIITÄNNÄN TARKISTAMINEN
Veden annostelija on yksi tämän Samsungin 
uuden jääkaapin hyödyllisistä ominaisuuksista. 
Samsungin vedensuodatin suodattaa 
terveyssyistä kaikki ei-toivotut hiukkaset 
vedestä pois. Se ei kuitenkaan steriloi vettä 
eikä tuhoa mikro-organismeja. Tällaisia toimia 
varten sinun täytyy ehkä hankkia erillinen 
vedenpuhdistusjärjestelmä. Jotta jääkone toimisi 
oikein, vedenpaineen on oltava 138–862 kPa. 

Normaaliolosuhteissa 170 cm³:n (5,75 unssin) 
kokoinen astia täytetään 10 sekunnissa. 
Jos jääkaappi asennetaan alueelle, jolla on 
alhainen vedenpaine (alle 138 kPa), voit asentaa 
paineenkorotuspumpun nostamaan painetta. 
Varmista, että jääkaapin sisällä oleva vesiallas on 
täytetty oikein. Voit tehdä tämän painamalla veden 
annostelijan vipua niin kauan, kunnes vesiputkesta 
tulee vettä. 

  Vesiputken asennuspakkauksia voi ostaa 
erikseen jälleenmyyjältä. 

Suosittelemme käyttämään sellaista vesiliitännän 

asennuspakkausta, jossa on kupariputket.

Tutustu alla olevaan lisätarvikeluetteloon.

Vesiliitännän tekeminen

1.  Katkaise ensin päävedensyöttö ja sammuta 
jääkone.

2. Paikanna läheisin kylmän juomaveden liitäntä.
3.  Kun vedensyöttö on kytketty 

vedensuodattimeen, kytke vedensyöttö päälle 
ja huuhtele 3 litraa vettä suodattimen läpi, 
ennen kuin käytät sitä (huuhteluun kuluu aikaa 

n. 6 minuuttia).

VESIPUTKEN ASENTAMINEN

Vesiputken kytkeminen jääkaappiin.

Tätä kytkentää varten täytyy hankkia useita osia. 
Osia saatetaan myydä pakkauksina alueesi 

rautakaupoissa.

 1  2

Esimerkki)  Kaltevuus on n. 2 mm (0,08 tuumaa), 
kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

-  Kierrä korkeudensäädin asentoon -2,0, jotta ovi ei 
olisi kallellaan.

Kaltevuus

Vertailu-
taso

 3

1 Kylmävesiputki

2 Putken kiinnike

3 Vesiputken 
asennuspakkaus

4 Sulkuventtiili

Kuusiokoloavain Kiinnitin Puristusliitin

Puristusmutteri
Vedensuodattimia 

(ei toimiteta laitteen 
mukana)
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Käyttöönotto _19

1.  Liu'uta puristusmutteri laitteen mukana 
toimitetun muoviputken ympärille .

2.  Kiristä puristusmutteri  6,35 mm:n 
puristusliittimeen.

 -  Jos käytät kupariputkea, liu'uta puristusmutteri  
(ei sisälly toimitukseen) ja holkki (ei sisälly 

toimitukseen) kupariputken ympärille (ei sisälly 
toimitukseen) kuvan osoittamalla tavalla.

 -  Jos käytät muoviputkea , aseta 
muoviputken muotoiltu pää (pääkappale) 
puristusliittimeen.

    Älä käytä muoviputkea ilman sen muotoiltua 
päätä (pääkappaletta) .

3.  Kiristä puristusmutteri  puristusliittimeen. 
Älä kiristä puristusmutteria liikaa .

4.  Avaa vedensyöttö ja varmista, ettei liitäntä 
vuoda. 

Käytä vesiliitäntään vain juomakelpoista 
vettä.  Jos vesiliitäntä on korjattava tai 

purettava, katkaise 6,35 mm muoviputkea 

varmistaaksesi, että liitäntä on tiivis eikä vuoda.

Muoviputki

(Sisältyy 
toimitukseen)

Holkki

(Ei sisälly 
toimitukseen)

Puristusmutteri 

(6,35 mm) (Sisältyy 
toimitukseen)

Puristusliitin

(Sisältyy toimitukseen)

Pääkappale

Puristusmutteri 

(6,35 mm) (Ei sisälly 
toimitukseen)

Kupariputki tai Muoviputki 
(Ei sisälly toimitukseen) (Ei sisälly toimitukseen)

Kodin vesiliitäntä

JääkaappiJääkaappi

•  6,35 mm:n puristusmutteri • kupariputki

• muoviputki • holkki
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Samsungin jääkaapin käyttö
OHJAUSTAULUN KÄYTTÖ

1

Energy Saver 
-painike 

(virransäästö)

Jotta laite käyttäisi energiaa 
tehokkaammin, paina Energy Saver 
-painiketta (virransäästö) (   ). 
Jos oviin tiivistyy kosteutta, ota 
virransäästötoiminto pois käytöstä.

2

Freezer 
/ Power 

Freeze (3 sec) 
(pakastin/

tehopakastus 
[3 s]) -painike

Aseta pakastin haluamaasi 
lämpötilaan painamalla Freezer / 
Power Freeze (3 sec) (pakastin/
tehopakastus [3 s]) -painiketta (   ). 
Voit valita haluamasi lämpötilan väliltä 
-14 ºC – -22 ºC.
Pidä Freezer / Power Freeze (3 sec) 
(pakastin/tehopakastus [3 s]) 
-painiketta painettuna 3 sekunnin 
ajan, jotta ruoan pakastamiseen 
vaadittava aika olisi lyhyempi.
Tästä voi olla hyötyä, jos sinun 
täytyy pakastaa helposti pilaantuvaa 
ruokaa nopeasti, tai jos pakastimen 
sisälämpötila olisi jostakin syystä 
noussut huomattavasti (esimerkiksi 
siksi, että ovi oli jäänyt auki). 
Kun käytät tätä toimintoa, jääkaapin 
energiankulutus kasvaa.
Muista ottaa toiminto pois päältä 
ja palauttaa pakastin takaisin 
haluamaasi lämpötilaan, kun et enää 
tarvitse sitä. Kun jäätä on riittävästi, 
pidä painiketta uudelleen painettuna 
3 sekunnin ajan, ja laite siirtyy pois 
tehopakastustilasta. Tämä toiminto 
on aktivoitava ainakin 20 tuntia 
ennen suuren kappaleen laittamissa 
pakastimeen.

3

Alarm / Reset 
Filter (3 sec) 

(hälytys / 
suodattimen 
nollaus [3 s]) 

-painike

Kytke oven auki olemisesta kertova 
hälytys pois päältä painamalla Alarm-
painiketta (hälytys) ( ). Kun vanha 
vedensuodatin on korvattu uudella, 
nollaa ilmaisin painamalla "Alarm"-
painiketta (hälytys) 3 sekunnin ajan. 
Ilmaisimen valo syttyy uudelleen 
noin kuuden kuukauden kuluttua, 
jotta tietäisit, että suodatin tulee taas 
vaihtaa. 

3

Alarm / Reset 
Filter (3 sec) 

(hälytys / 
suodattimen 
nollaus [3 s]) 

-painike

Suodattimen ilmaisin palaa sinisenä, 
kun asetat vedensuodattimen 
ensimmäistä kertaa paikoilleen. 
Suodattimen ilmaisin muuttuu 
vaaleanpunaiseksi, kun suodatin 
on ollut käytössä viisi kuukautta. 
Suodattimen ilmaisin (  ) muuttuu 
punaiseksi, kun suodatin on ollut 
käytössä kuusi kuukautta.

4

Lighting-
painike (valo)

Kytke annostelijan LED-valo päälle 
painamalla Lighting-painiketta (valo) 
( ).

5

Fridge/Hold 
3 sec for 

Power Cool 
-painike 

(jääkaappi / pidä 
painettuna 3 s 

tehokylmennystä 
varten)

Aseta jääkaappi haluamaasi lämpötilaan 
painamalla Fridge / Power Cool 
(3 sec) (jääkaappi/tehojäähdytys [3 s]) 
-painiketta ( ).
Voit valita haluamasi lämpötilan väliltä 
1 ºC – 7 ºC.
Pidä Fridge / Power Cool (3 sec) 
(jääkaappi/tehojäähdytys [3 s]) 
-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, 
jotta ruoan jäähdyttämiseen vaadittava 
aika olisi lyhyempi.
Tästä voi olla hyötyä, jos sinun täytyy 
kylmentää helposti pilaantuvaa 
ruokaa nopeasti, tai jos jääkaapin 
sisälämpötila olisi jostakin syystä 
noussut huomattavasti (esimerkiksi 
siksi, että ovi oli jäänyt auki). Poistu 
tehokylmennystilasta pitämällä painiketta 
uudelleen painettuna 3 sekunnin ajan.

6

Ice Off / 
Child Lock 

(3 sec) (lopeta 
jäänvalmistus 
/ lapsilukko 

[3 s]) -painike

Kytke jäänvalmistustoiminto pois 
päältä painamalla Ice Off -painiketta 
(lopeta jäänvalmistus) ( ).
Jos painat Ice Off -painiketta (lopeta 
jäänvalmistus) 3 sekunnin ajan, näyttö 
ja annostelija lukitaan.

7

Ice (jää) 
-painike

Valitse haluamasi jään tyyppi 
painamalla Ice (jää) -painiketta. 
Tila vaihtelee jääpala- ja 
jäämurskatoiminnon välillä aina, kun
painat painiketta. Kun olet 
valinnut haluamasi asetuksen, 
paina annostelijan vipua kevyesti 
juomalasilla. Tätä tilaa ei voi käyttää 
samanaikaisesti vesitilan kanssa.

8

Water-
painike 
(vesi)

Annostele vettä painamalla Water-
painiketta (vesi). Mitään ylimääräistä 
sammutustilaa ei ole. Kun olet valinnut 
asetuksen, paina annostelijan vipua 
kevyesti juomalasilla.
Tätä painiketta ei voi käyttää 
samanaikaisesti Ice (jää) -painikkeen 
kanssa. Vesitila poistuu käytöstä, kun 
painat Ice (jää) -painiketta.

Jotkin toiminnot otetaan painikkeita painettaessa 
käyttöön muutaman sekunnin viiveellä, toiset taas 

välittömästi. Tämä on osa laitteen normaalia toimintaa.

1

2

3

4

5

6

87
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OHJAUSTAULUN KÄYTTÖ

Pakastin- ja jääkaappipuolen 
peruslämpötilat

Pakastin- ja jääkaappipuolen peruslämpötilat ja 
suositellut lämpötilat ovat -19 °C pakastimelle ja 
3 °C jääkaapille.
Jos pakastin- ja jääkaappipuolen lämpötilat 
ovat liian alhaisia tai korkeita, säädä lämpötilaa 

manuaalisesti.

Pakastimen lämpötilan hallinta

Voit valita pakastimelle tarpeitasi vastaavan 
lämpötilan väliltä -14 – -22 ºC. Paina Freezer-
painiketta (pakastin) toistuvasti, kunnes 
lämpötilanäytössä näkyy haluamasi lämpötila. 
Muista, että sellaiset pakasteet kuin jäätelöt 
saattavat sulaa -15 ºC:n lämpötilassa. 
Lämpötilanäytön asetukset vaihtuvat asteittain 
välillä -22 – -14 ºC. Kun näytössä on arvo -14 ºC, 

laskenta alkaa uudelleen arvosta -22 ºC.

Jääkaapin lämpötilan hallinta

Voit valita jääkaapille tarpeitasi vastaavan 
lämpötilan väliltä 7–1 ºC. Paina Fridge-painiketta 
(jääkaappi) toistuvasti, kunnes lämpötilanäytössä 
näkyy haluamasi lämpötila.
Jääkaapin lämpötilanhallinta toimii samoin kuin 
pakastimen.
Aseta haluamasi lämpötila painamalla Fridge-
painiketta (jääkaappi). Jääkaappi alkaa muutaman 
sekunnin kuluttua siirtyä asettamaasi lämpötilaan. 

Digitaalinen näyttö ilmoittaa tästä. 

-  Pakastimen, jääkaapin tai kylmiön 
lämpötila voi nousta, jos

  ovia availlaan liian usein tai jos laitteen sisään 
laitetaan suuri määrä lämmintä ruokaa.

-  Digitaalinen näyttö voi tällöin vilkkua. 
Vilkkuminen loppuu, kun pakastimen ja 
jääkaapin lämpötilat palaavat takaisin 
normaaliasetuksiinsa.

-  Jos vilkkuminen jatkuu, jääkaapin asetukset 
täytyy ehkä "nollata". Irrota laitteen virtajohto 
ja odota noin 10 minuuttia, ennen kuin kytket 
johdon takaisin pistorasiaan.

-  Kylmiön lämpötila voi vaihdella sen 
sijoituspaikan mukaan.

-  Jos näytön ja pääohjauslaitteen välisessä 
tiedonsiirrossa tapahtuu jokin virhe, kylmiön 
merkkivalo voi vilkkua. Vilkkuminen loppuu, 
kun kylmiön lämpötila palaa takaisin 
normaaliasetukseensa. Jos vilkkuminen jatkuu 
kauan, ota yhteyttä Samsung Electronicsin 

huoltoon.

KYLMÄN VEDEN ANNOSTELIJAN 
KÄYTTÖ
Valitse haluamasi tyyppi painamalla Ice- tai Water-

painiketta (jää tai vesi).

•  Aseta juomalasi jääpalanannostelijan alle ja 
työnnä lasia varovasti annostelijan vipua vasten. 
Varmista, että lasi on kohdistettu annostelijaan 
oikein, jotteivät jääpalat tippuisi väärään 
paikkaan. 

•   Odota 2 sekuntia, ennen kuin otat lasin pois 
annostelijasta, jotteivät jääpalat putoaisi lattialle. 
Annostelija ei toimi, kun jääkaapin ovi on auki. 

•  Jos jääpalatoiminto valitaan heti jäämurskan 
jälkeen, laitteesta voi aluksi tulla pieni määrä 
jäämurskan jäänteitä.

•  Veden annostelijan asentaminen
  Paina asennuksen jälkeen annostelijan vipua 

vähintään 2 minuuttia, jotta putkistoon jäänyt 

ilma tulisi pois ja vesijärjestelmä täyttyisi.

•  Jos jäitä ei tule ulos, vedä jääsäiliö ulos ja 
paina jääkoneen oikealla puolella olevaa 
testauspainiketta.

•  Älä paina testauspainiketta lakkaamatta, jos 
lokero on täynnä jäätä tai vettä, kuten kuvassa. 
Vesi voi tulvia lokeron yli tai jää voi jumiutua 
laitteeseen.

• Tavanomainen käyttö

    Kun haluat täyttää jääsäiliön sen 
enimmäiskapasiteettiin asennuksen jälkeen, 
muista noudattaa seuraavia ohjeita.

    1.  Anna jääkaapin ensin toimia ja viiletä 24 
tunnin ajan (yksi vuorokausi).

    2.  Kun odotat 24 tuntia, jääkone ehtii jäähtyä 
kunnolla.

    3.  Annostele 4–6 jääpalaa lasiin.
    4.  Annostele lasi täyteen jäätä sekä 8 että 16 

tunnin kuluttua.

No ICE (ei jäätä)
Valitse tämä, jos haluat ottaa 
jääkoneen pois käytöstä.

TYÖNNÄ
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Aina, kun jää loppuu, edellä mainitut vaiheet 
3 ja 4 täytyy toistaa (ennen ensimmäisen 

4–6 jääpalan annostelua tulee odottaa 8 tuntia). 
Näin jääpaloja on taas saatavilla ja niitä tehdään 
täysimääräisesti.

Kun tyhjennät jääsäiliön jääpaloista, paina 
annostelijan vipua kerran, kun joko "CUBED"- 
(jääpala) tai "CRUSHED"-toiminto (jäämurska) on 

KÄYTÖSSÄ, jotta saisit jääpaloja nopeammin.

Veden annostelijan käyttö

Aseta juomalasi veden ulostulokohdan alle ja 
työnnä lasia varovasti annostelijan vipua vasten. 
Varmista, että lasi on kohdistettu annostelijaan 
oikein, jottei vesi läikkyisi.
Jos jääkaappi tai uusi vedensuodatin on juuri 
asennettu, huuhtele 3 litraa vettä suodattimen läpi, 
ennen kuin käytät sitä (huuhteluun kuluu aikaa n. 
6 minuuttia). Varmista, että vesi on kirkasta, ennen 
kuin juot sitä. 

Jos veden annostelijaa ei käytetä 2–3 
päivään (erityisesti kesällä), annostelijasta 

tuleva vesi voi maistua tai haista omituiselta. Jos 
näin käy, suosittelemme, että kaadat pois 1–2 
lasia vettä, jotta vesi maistuisi paremmalta.

Jäänvalmistuksen lopettamistoiminnon 

käyttö

Kun valitset 
jäänvalmistuksen 
lopettamistoiminnon, 
poista kaikki 
jääpalat säiliöstä. 
Jos et käytä 
jääpalanannostelijaa, jääpalat saattavat tarttua 
toisiinsa kiinni. Poista jääpalat tai toisiinsa 
takertuneet möykyt säiliöstä vetämällä lukitusvipua 
eteenpäin. Paina säiliötä takaisin paikoilleen, 

kunnes kuulet napsahduksen.  

Jos lähdet pitkälle lomalle tai työmatkalle, 
sulje vesiventtiili ja katkaise vedensyöttö 

jääkaappiin.  Näin voit estää mahdolliset vuodot. 
Älä pura jääkonetta itse. Tämä voi heikentää 
laitteen toimintaa. Älä pese jääsäiliötä vedellä 
äläkä ruiskuta siihen vettä. Pyyhi se puhtaaksi 
kuivalla liinalla. Jotta jääkone toimisi oikein, 

vedenpaineen on oltava 138–862 kPa. 

Veden samentuminen
Kaikki jääkaappeihin tuleva vesi kulkee 
pääsuodattimen kautta, joka on emäksinen 
vedensuodatin. Tässä prosessissa suodattimen 
läpi kulkeneen veden paine kasvaa ja happi ja 
typpi kyllästetään. Kun vesi pääsee kosketuksiin 
ilman kanssa, paine laskee jyrkästi ja happi ja 
typpi ylikyllästyvät niin, että ne muuttuvat kupliksi. 
Vesi voi näyttää jonkin aikaa samealta näiden 
happikuplien vuoksi, mutta tämä on tilapäistä. Vesi 
kirkastuu taas parin sekunnin jälkeen.
Odota 1 sekunti, ennen kuin otat kupin pois 
veden annostelun jälkeen, jottei vesi läikkyisi. Älä 
vedä annostelijan vipua ulospäin veden tai jään 
ottamisen jälkeen. Se palautuu takaisin paikoilleen 
automaattisesti. Jää tehdään paloina.
Jos valitset asetuksen "Crushed" (jäämurska), 
jääkone jauhaa jääpalat murskaksi.

Tarkista veden taso

2

Testauspainike

Vedä Työnnä
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OSAT JA OMINAISUUDET
Tämän sivun avulla voit tutustua jääkaapin osiin ja 
ominaisuuksiin paremmin.

( 1 ) Jääpalakone 

( 2 ) Taittuva hylly 

( 3 ) Liukuva hylly 

( 4 ) Pystysuora, saranoitu osio 

( 5 ) Vihannes- ja hedelmälokerot 

( 6 ) Liukuva hylly 

( 7 ) Kahden vaiheen taitettava hylly 

( 8 ) Maitotuotteiden lokero 

( 9 ) Ovilokerot 

( 10 ) Cool Select Pantry™ 

( 11 ) Kallistuva pidike 

( 12 ) Automaattisesti avattava lokero 

( 13 ) Pakastelokero 

COOL SELECT PANTRY™ -KYLMIÖN KÄYTTÖ
Cool Select Pantry™ on suuri lokero, jonka 
lämpötilan voi säätää erikseen. Tätä kylmiötä voi 
käyttää suurille tarjoilulautasille, naposteltaville, 
pizzalle, juomille ja muille sekalaisille tarvikkeille. 
Kylmiön lämpötilaa eli sinne virtaavan kylmän 
ilman määrää voi säädellä erikseen. Säädin on 
kylmiön oikealla puolella.

•  Paina lämpötilapainiketta toistuvasti, kunnes 
haluttu tila on valittuna. "Fresh" (tuoreustila, 
3 °C), "Zero Zone" (nolla-alue, 0 °C) ja "Deli" 
(herkkutila, 5 °C) valitaan vuorotellen aina, kun 
painat lämpötilapainiketta. Oletusasetuksena on 
"Fresh" (tuoreustila). Vaikka asetettu lämpötila 
ei olisi sama kuin nykyinen lämpötila, lämpötila 

muutetaan asetettuun tilaan automaattisesti.

Temp (lämpötila) 

Voit valita kylmiön lämpötilan asetuksista "Deli" 
(herkkutila, 5 °C [41 °F]), "Fresh" (tuoreustila, 3 °C 

[38 °F]) ja "Zero Zone" (nolla-alue, 0 °C [34 °F]).

Valintapainike

1.  Kun valittuna on "Deli" (herkkutila), kylmiön 
lämpötila pidetään noin 5 °C:ssa (41 °F:ssa). Tässä 
tilassa ruoka pidetään tuoreena pitkän aikaa.

2.  Kun valittuna on "Fresh" (tuoreustila), kylmiön 
lämpötila pidetään noin 3 °C:ssa (38 °F:ssa). 
Tässä tilassa ruoka pidetään tuoreena vielä 
kauemmin.

3.  Kun valittuna on "Zero Zone" (nolla-alue), 
kylmiön lämpötila pidetään noin 0 °C:ssa (34 
°F:ssa). Tässä tilassa myös liha ja kala voidaan 
pitää tuoreena kauemmin.

( 1 )( 1 )

( 2 )( 2 )

( 3 )( 3 )

( 4 )( 4 )

( 5 )( 5 )

( 11 )( 11 ) ( 12 )( 12 )

( 13 )( 13 )

( 10 )( 10 )

( 7 )( 7 )
( 9 )( 9 )

( 6 )( 6 )
( 8 )( 8 )

ValoValo
VedensuodatinVedensuodatin

Oven sulkijaOven sulkija

ValoValo
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 Hedelmät ja vihannekset voivat pilaantua 
"Zero Zone"-asetusta (nolla-alue) 
käytettäessä. Älä säilytä salaatinlehtiä tai 

muita samantyyppisiä tuotteita tässä 
kylmiössä.

Älä säilytä lasipulloja tässä kylmiössä. 
Jos ne jäätyvät, ne voivat mennä rikki ja aiheuttaa 
henkilövahinkoja.

JÄÄKAAPIN LISÄVARUSTEIDEN 
POISTAMINEN

1. Oven lokerot ja meijerituotteiden lokero

      Poistaminen:  Nosta lokeroa ylöspäin ja vedä se 

pois.

      Asettaminen paikoilleen:  Liu'uta haluamasi 

     kohdan yläpuolelle ja paina paikoilleen.

Jos oven lokeroita ei ole kiinnitetty oikein, 
ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä 
anna lasten leikkiä lokeroilla. 

Lokeroiden terävät reunat voivat aiheuttaa vahinkoja. 

Älä aseta lokeroa paikoilleen, jos se on 

täynnä.

Pölyn puhdistaminen:  Irrota suojus ja pese vedellä.

2. Karkaistut lasihyllyt

      Poistaminen:  Kallista hyllyn etuosaa ylöspäin
       osoitetussa suunnassa 1  ja nosta suoraan 

ylöspäin 2  . Vedä hylly ulos.

      Asettaminen paikoilleen:  Kallista hyllyn 
     etuosaa ylöspäin ja  aseta koukut paikoilleen 
      sopivalle korkeudelle. Laske hyllyn alaosaa 

alaspäin, jotta koukut loksahtavat paikoilleen. 

Karkaistut lasihyllyt ovat painavia. Ole 

varovainen, kun poistat niitä.

3. Vihannes- ja hedelmälokerot

 Poistaminen:  Vedä lokero kokonaan ulos
 .  Kallista lokeron etuosaa ylöspäin ja
 vedä se suoraan ulos.

 Asettaminen paikoilleen:  Aseta lokero 
     kehyksen kiskoille ja työnnä se paikoilleen. 

Lokerot täytyy poistaa, ennen kuin niiden 
yläpuolella olevan lasilevyn voi nostaa pois.
Älä avaa lokeroita kylmiön ollessa auki. 

Lokeroiden suojukset voivat naarmuuntua tai 
mennä rikki.

Deli (herkkutila) Fresh 
(tuoreustila)

Zero Zone 
(nolla-alue)

• ananas

• sitruuna

• avokado

• peruna

• kurkku

• omena

• appelsiini

• greippi

• kesäkurpitsa

• maissi

• pihvit

• kovat juustot

• leikkeleet

• pekoni

• nakkisämpylät

2
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4. Cool Select Pantry™

 Kylmiön poistaminen:  Vedä kylmiö kokonaan 
     ulos . Kallista kylmiön etuosaa ylöspäin ja vedä 
     se suoraan ulos.

 Kylmiön asettaminen paikoilleen: Vedä   
     kiskot jääkaapin takaosaan. Aseta lokero  

  kiskoille ja liu'uta kylmiö paikoilleen. 

  Jaottelijan poistaminen:  Vedä kylmiö
  kokonaan ulos ja nosta jaottelijan etuosa irti 

kylmiön takaseinästä. Nosta jaottelija pois 
paikoiltaan.

  Jaottelijan asettaminen paikoilleen:  Kiinnitä
  jaottelijan takaosa kylmiön takaseinän päälle ja 

paina jaottelijaa alaspäin.

OVIEN KÄYTTÄMINEN
Jääkaappi varmistaa, että ovet sulkeutuvat täysin 
ja pysyvät tiiviisti kiinni. Jos jääkaapin ovi on vain 
osittain auki, se sulkeutuu automaattisesti. Ovi 

pysyy auki, jos se on enemmän kuin 76 mm auki.

KALLISTUVAN PIDIKKEEN KÄYTTÖ
Kallistuvaa pidikettä voi käyttää jopa 406 mm:n 
kokoisen pizzan säilöntään kuvan osoittamalla 
tavalla.

PAKASTIMEN LISÄVARUSTEIDEN 
IRROTTAMINEN

1. Kallistuva pidike

 Poistaminen: Vedä sulkimia ylöspäin, kunnes
 kuulet napsahduksen; poista kallistuva pidike

 Vaihtaminen: Kiinnitä pidikkeen päät
  sulkimiin 1  ja paina, kunnes pidike loksahtaa 

paikoilleen.

2. Automaattisesti avattava lokero

  Poistaminen: Vedä lokero kokonaan ulos. 
Kallista lokeron takaosaa ylöspäin ja nosta se 
pois.

  Asettaminen paikoilleen:  Aseta lokero 
      kiskoille kallistamalla sitä ylöspäin. 

Laske lokeroa paikoilleen, kunnes se on 

vaakatasossa, ja liu'uta se paikoilleen.

3. Pakastuslokero

 Pakastuslokeron poistaminen:  Vedä
 pakastuslokero  täysin ulos. Kallista lokeron 
     takaosaa ylöspäin ja poista se vetämällä.

  Pakastuslokeron asettaminen paikoilleen:  
     Aseta lokero kiskoille.

Laatikon reuna saattaa naarmuuntua, jos 
taivutat sitä vasemmalle tai oikealle sen 
asentamisen tai purkamisen aikana.

Älä anna lasten mennä laitteen 
pakastuslokeron sisälle. He voivat 
loukkaantua vakavasti tai aiheuttaa vaurioita 

jääkaapille. Älä istu pakastimen oven päällä. Ovi voi 
mennä rikki. Älä anna lasten kiivetä pakastuslokeroon.

Älä poista jaottelijaa.

1

1
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Jos lapsi juuttuu laitteen sisään, hän 
voi saada vammoja tai jopa tukehtua 
kuoliaaksi.

JÄÄKAAPIN PUHDISTAMINEN
Älä käytä puhdistamiseen bentseeniä, 
ohennusaineita, Cloroxia tai kloridia.
Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja 

aiheuttaa tulipalon. Älä ruiskuta jääkaappiin vettä, 
kun sen virtajohto on kytkettynä pistorasiaan, sillä 
voit saada sähköiskun.
Älä puhdista jääkaappia bentseenillä, ohenteilla tai 

autonpesuaineilla, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon.

SISÄVALOJEN VAIHTAMINEN
Älä pura äläkä vaihda LED-tyyppistä valoa. 
Jos LED-tyyppinen valo täytyy vaihtaa, 
ota yhteyttä Samsungin huoltoon tai 

lähimpään valtuutettuun Samsungin jälleenmyyjään.

 Jos yrität vaihtaa LED-valon itse, seurauksena 

voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.

VEDENSUODATTIMEN VAIHTAMINEN
 Jotta voisit välttyä vesivahingoilta, 
ÄLÄ käytä yleisiä vedensuodattimia 
SAMSUNGin jääkaapissa.

KÄYTÄ VAIN SAMSUNG-MERKKISIÄ 
VEDENSUODATTIMIA. SAMSUNG ei ole 
oikeudellisesti vastuussa mistään yleisen 
vedensuodattimen käytöstä johtuvista vahingoista, 
mukaan lukien rajoituksetta vuotojen aiheuttamat 
omaisuusvahingot. SAMSUNGin jääkaapit on 
suunniteltu käytettäviksi VAIN SAMSUNGIN 
VEDENSUODATINTEN KANSSA. 

Suodattimen merkkivalo ilmoittaa, milloin suodatin 
tulee vaihtaa. Jotta sinulla olisi aikaa hankkia uusi 
suodatin, punainen valo syttyy hieman ennen 
suodattimen suodatuskyvyn päättymistä. Kun 
vaihdat suodattimen ajallaan, jääkaapin vesi pysyy 
mahdollisimman raikkaana ja puhtaana.

1.  Kiinnitä uuteen vedensuodattimeen sen 
vaihtokuukauden kertova tarra kuvan osoittamalla 
tavalla. Tarran kuukauden tulee olla kuusi 
kuukautta eteenpäin suodattimen vaihtohetkestä. 
Jos esimerkiksi vaihdat vedensuodattimen 
maaliskuussa, aseta "SEP" ("SYYS", syyskuu) 
-tarra suodattimeen, jotta muistaisit vaihtaa 
suodattimen syyskuussa. Suodattimen käyttöikä 
on tavallisesti noin kuusi kuukautta.

2.  Irrota uuden suodattimen suojakansi ja poista 
vanha suodatin.

3.  Aseta suodatin suodatinkoteloon oikeassa 
asennossa. Käännä vedensuodatinta hitaasti 
myötäpäivään, kunnes se on kohdistettu kannen 
merkintöihin ja lukkiutuu paikoilleen. Varmista, 
että kohdistat suodattimen tarramerkinnän 
kannen merkinnän keskiosan kanssa kuvan 
osoittamalla tavalla. Muista olla kiristämättä liikaa. 

4.  Kun olet tehnyt nämä toimet, nollaa 
suodattimen vaihtoaikataulu painamalla Alarm-
painiketta (hälytys) 3 sekunnin ajan. 

5.  Huuhtele ennen käyttöä 3 litraa vettä suodattimen 
läpi (huuhteluun kuluu aikaa n. 6 minuuttia) ja 
varmista, että vesi on kirkasta, ennen kuin juot sitä. 

 Muista huuhdella veden annostelija 
huolellisesti, sillä muuten se voi vuotaa.

 Tämä tarkoittaa sitä, että putkessa on edelleen 
ilmaa. ÄLÄ käytä veden ja jään annostelijaa ilman 
vedensuodatinta, sillä putki voi mennä tukkoon.

Vaihtosuodattimien tilaus

Tilaa lisää vesisuodattimia ajoissa. Ota yhteys 

valtuutettuun Samsung-jälleenmyyjään.

- Sisäinen suodatin: HAFIN2/EXP

Samsung vedensuodattimia voi ostaa 

verkosta osoitteesta www.samsung.com/fi 

VAROITUS

VAROITUS

VAARA
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Vianetsintä
ONGELMA RATKAISU

Jääkaappi ei toimi 
lainkaan tai se ei jäähdy 
tarpeeksi.

• Varmista, että virtapistoke on kytketty oikein.

• Tarkista näytöstä, että lämpötila on säädetty oikein. Säädä lämpötila alemmaksi.

•  Tarkista, ettei jääkaappi ole suorassa auringonpaisteessa tai liian lähellä 

lämmönlähdettä.

• Tarkista, ettei jääkaapin tausta ole liian lähellä seinää ja siten estä ilmanvaihtoa.

Jääkaapissa oleva 
ruoka jäätyy.

• Tarkista näytöstä, että lämpötila on säädetty oikein. Säädä lämpötila 

korkeammaksi.

• Tarkista, että huoneen lämpötila ei ole hyvin alhainen.

•  Tarkista, että jääkaapin kylmimmässä osassa ei ole paljon vettä sisältäviä 

ruokaaineita. Siirrä sellaiset tuotteet jääkaapin runkoon. Älä säilytä niitä 

CoolSelect Zone™-kylmäosassa.

Laitteesta kuuluu
epätavallista melua tai
ääniä.

• Varmista, että jääkaappi on suorassa ja vakaalla alustalla.

• Tarkista, ettei jääkaapin tausta ole liian lähellä seinää ja siten estä ilmanvaihtoa.

• Varmista, että jääkaapin alla tai takana ei ole vieraita esineitä.

• Jääkaapin sisältä kuuluu tikittävää ääntä. Tämä on normaalia ja johtuu jääkaapin 

sisällä osien kutistumisesta tai laajentumisesta lämpötilan muuttuessa.

Laitteen etukulmat ja
sivut ovat kuumia, 
esiintyy tiivistynyttä 
vettä.

• Jonkin verran lämpöä on normaalia, koska jääkaapin etukulmissa olevat 

kondensaation estolaitteet estävät kosteuden tiivistymistä.

•  Tarkista, ettei jääkaapin ovi ole osittain auki. Kosteuden tiivistymistä saattaa 

esiintyä, jos ovi jätetään auki pitkäksi ajaksi.

Kone ei tee jäitä. • Varmista, että vesijärjestelmän asennuksesta on kulunut vähintään 12 tuntia.

• Tarkista, että vesijohto on liitetty ja että sulkuventtiili on auki.

•  Tarkista, ettet ole pysäyttänyt jääpalakonetta manuaalisesti. Varmista, että 

jäätyypiksi on valittu joko Cubed (jääpalat) tai Crushed (jäämurska).

• Tarkista, onko jää tukkinut jäiden säilytysastian.

• Tarkista, että pakastimen lämpötila ei ole liian korkea. Kokeile laskea 

pakastimen lämpötilaa.

Jääkaapista kuuluu 
pulppuavan veden ääni.

• Se on normaalia. Ääni johtuu laitteen kylmäaineen virtauksesta sen 

järjestelmässä.

Jääkaapissa on paha
haju.

• Tarkista, ettei ruoka ole pilaantunut.

• Voimakkaasti tuoksuvat ruoat (esim. kala) tulisi säilyttää tiiviissä pakkauksissa.

• Siivoa pakastin säännöllisesti ja heitä pois kaikki pilaantunut tai epäilyttävä 

ruoka.

Pakastimen seiniin 
muodostuu jäätä.

•  Tarkista, ettei tuuletusventtiili ole tukossa. Poista kaikki esteet, jotta laitteen 

ilmanvaihtoaukot pysyvät vapaina.

• Sijoita ruokapakkaukset siten, että ilma pääsee kiertämään.

• Tarkista, että pakastimen ovi on suljettu kunnolla.

Vedenannostelija ei 
toimi kunnolla.

• Tarkista, että vesijohto on liitetty ja että sulkuventtiili on auki.

• Onko vesijohto puristunut kokoon tai taittunut? Varmista, että putki kulkee 

vapaana ja esteettä.

• Tarkista, että vesisäiliö ei ole jäätynyt jääkaapin liian alhaisen lämpötilan 

vuoksi. Säädä tällöin lämpötilaa päänäytöltä korkeammaksi.
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Huonelämpötilan rajat
Tämä jääkaappi on suunniteltu toimimaan arvokilpeen merkityn lämpötilaluokituksen 

mukaisessa lämpötilassa.

Luokka Merkki
Ympäristön lämpötilan rajat (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561 

Erittäin lauhkea SN +10–+32 +10–+32

Lauhkea N +16–+32 +16–+32

Subtrooppinen ST +16–+38 +18–+38

Trooppinen T +16–+43 +18–+43

  Jääkaapin sisälämpötilaan voivat vaikuttaa laitteen sijainti, huonelämpötila ja ovien 

avaamistiheys. Säädä lämpötilaa tarvittaessa näiden tekijöiden mukaan.

Finland
Tuotteen turvallinen hävittäminen 

(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta 
tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) 
ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä 
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja 
lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista 
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla 
yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen 
ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Ota yhteyttä Samsungiin

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita

voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

Vaisalantie 4, 02130, Espoo, Finland

030-6227 515

www.samsung.com/fi/support
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