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Säkerhetsinformation
• Innan du använder ditt nya kylskåp från Samsung ska du läsa den här 

manualen noggrant för att garantera att du kan använda egenskaperna 
och funktionerna på din nya apparat på ett säkert och effektivt sätt.

• Den här apparaten är inte avsedd att användas av några personer 
(inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, 
eller av de som saknar erfarenhet och kunskap, förutom om personen 
eller personerna har övervakats och instruerats angående hur apparaten 
används av en person som ansvarar för deras säkerhet.

• Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och 
personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga 
eller avsaknad av den erfarenhet och kunskap som krävs om de får 
övervakning eller instruktioner gällande användning av apparaten på ett 
säkert sätt och förstår de faror som finns med den.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får 
inte utföras av barn utan övervakning.

• 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 flera olika modeller kan 
egenskaperna hos kylskåpet variera något från dem som beskrivs i den 
här bruksanvisningen, och alla varningsmeddelanden är eventuellt inte 
tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer kan du kontakta 
närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på www.
samsung.com.

• R-600a eller R-134a används som kylmedel. Kontrollera märkningen på 
kompressorn på baksidan av apparaten eller typskylten i kylskåpet för 
att se vilket kylmedel som används i kylskåpet. Om produkten innehåller 
antändbar gas (kylmedel R-600a) ska du kontakta din lokala myndighet 
för säker kassering av produkten.

Säkerhetsinform
ation
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Säkerhetsinform
ation

• 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 kylmedel som används i apparaten.

• Använd aldrig en apparat som visar tecken på skada. Kontakta din 
återförsäljare om du är osäker. Rummet måste ha en volym på minst 1 m3 
per 8 g R-600a-kylmedel i apparaten.
Mängden kylmedel som finns i din apparat visas på typskylten inuti 
apparaten.

• Kylmedel som stänker från rören kan antändas eller orsaka ögonskada. 
När kylmedel läcker från röret ska du undvika öppna lågor och flytta 
allt lättantändligt material bort från produkten och ventilera rummet 
omedelbart.

- Om du inte gör det kan det resultera i brand eller explosion.

Varning; risk för brand/brandfarliga material
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Säkerhetsinform
ation

Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsanvisningar:
Följ alla säkerhetsinstruktioner i den här manualen. I den här manualen används följande 
säkerhetssymboler.

VARNING

Farlig eller osäker användning som kan leda till allvarlig personskada, skada 
på egendom och/eller dödsfall.

VAR FÖRSIKTIG

Farlig eller osäker användning som kan leda till allvarlig personskada och/
eller skada på egendom.

OBS!

Användbar information som hjälper användaren att förstå eller utnyttja 
kylskåpet.

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

Följ dem noga.

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

Untitled-8   6 2018-05-04   �� 5:48:17



Svenska 7 

Säkerhetsinform
ation

Allvarliga varningsmeddelanden för transport och leverans

VARNING

• Under transport och installation av apparaten ska åtgärder vidtas för att 
garantera att inga delar av kylslingan skadas.

- Kylmedel 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 befinner sig 
ska vädras i flera minuter.

- Den här apparaten innehåller en liten mängd kylmedel isobutan 
(R-600a) – en miljövänlig naturgas som dock även är brännbar. Under 
transport och installation av apparaten ska åtgärder vidtas för att 
garantera att inga delar av kylslingan skadas.

• Under transport och installation av kylskåpet ska vattenslangen och 
baksidan av kylskåpet inte vidröras.

- Det kan skada kylskåpet och resultera i att vattenmaskinen inte kan 
användas.
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Säkerhetsinform
ation

Kritiska installationsvarningar

VARNING

• Installera inte kylskåpet på en fuktig plats eller en plats där det kan 
komma i kontakt med vatten.

- 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 flera apparater till samma grenuttag. Kylskåp ska alltid 

anslutas till ett eget strömuttag med en märkspänning som matchar 
angiven spänning på kylskåpets typskylt.

- Detta ger bästa prestanda och förhindrar också överbelastning på 
husets elinstallation, vilket skulle kunna orsaka brand från överhettade 
ledningar.

• Om vägguttaget sitter löst ska du inte ansluta kontakten.

- Det finns risk för elstötar eller brand.
• Använd inte en nätsladd som är sprucken eller sliten på längden eller i 

ändarna.
• Böj inte strömsladden för mycket och placera inte tunga föremål på den.
• Dra inte i och böj inte strömsladden överdrivet mycket.
• Vrid och knyt inte strömsladden.
• Häng inte upp strömsladden över ett metallföremål, placera inte ett tungt 

föremål på strömsladden, stick inte in strömsladden mellan föremål och 
tryck inte in strömsladden i området bakom apparaten.

• Var försiktig när du flyttar på kylskåpet så att du inte kör över eller 
skadar strömsladden.

- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
• Koppla aldrig bort kylskåpet genom att dra i nätsladden. Håll alltid i 

kontakten med ett fast tag och dra rakt ut från eluttaget.

- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elstötar.
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Säkerhetsinform
ation

• Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarlig drivgas 
i denna apparat.

• Använd inte aerosoler nära kylskåpet.

- Aerosoler som används nära kylskåpet kan orsaka explosion eller 
brand.

• Installera inte den här apparaten nära ett element eller lättantändligt 
material.

• Installera inte den här apparaten på en plats där det läcker ut gas.

- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
• Det här kylskåpet måste placeras och installeras korrekt i enlighet med 

instruktionerna i denna bruksanvisning innan det används.
• Anslut kontakten i rätt position med sladden hängande.

- Om du ansluter kontakten upp och ned kan ledningen gå av och orsaka 
brand eller elstötar.

• Kontrollera att kontakten inte krossas eller skadas av kylskåpets baksida.
• Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.

- Det finns risk för dödsfall till följd av kvävning om ett barn placerar 
förpackningsmaterialet över huvudet.

• Enheten måste placeras så att kontakten kan kommas åt efter 
installationen.

- Om detta inte följs kan det orsaka elstötar eller brand på grund av 
elläckage.

• Installera inte den här apparaten på en fuktig, oljig eller dammig 
plats, eller på en plats där den utsätts för direkt solljus och vatten 
(regndroppar).

- Sliten isolering på elektriska delar kan orsaka elstötar eller brand.
• Om det finns damm eller vatten i kylskåpet ska du dra ur kontakten och 

kontakta ett Samsung Electronics-servicecenter.

- Annars finns det en risk för brand.
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Säkerhetsinform
ation

• Stå inte ovanpå apparaten och placera inte objekt (t.ex. tvätt, tända ljus, 
tända cigaretter, tallrikar, kemikalier, metallobjekt o.s.v.) på apparaten.

- Detta kan resultera i elstötar, brand, problem med produkten eller 
personskada.

• Du måste avlägsna all skyddande plastfilm innan du kopplar in produkten 
första gången.

• Barn ska övervakas så att de inte leker med låsringarna som används för 
att ställa in dörren eller vattenslangsklämmorna.

- Det finns risk för dödsfall genom kvävning om ett barn sväljer 
en låsring eller en vattenslangsklämma. Håll låsringarna och 
vattenslangsklämmorna utom räckhåll för barn.

• Kylskåpet måste anslutas till jord på ett säkert sätt.

- Se alltid till att du har jordat kylskåpet innan du undersöker eller 
försöker reparera någon del i apparaten. Strömläckage kan orsaka 
allvarliga elstötar.

• Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra potentiella 
åskledare som jord.

- Du måste jorda kylskåpet för att förhindra strömläckage och elstötar 
till följd av strömläckage från kylskåpet.

- Detta kan resultera i en elektrisk kortslutning, brand, explosion eller 
problem med produkten.

• Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget. Använd inte en skadad kontakt, 
skadad strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
• Om strömsladden är skadad ska du byta ut den omedelbart via 

tillverkaren eller dess servicerepresentanter.
• Kylskåpets säkring ska bytas av en kvalificerad tekniker eller ett 

serviceföretag.

- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller personskada.
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Säkerhetsinform
ation

• Se till att nätsladden inte fastnar eller skadas när du positionerar 
apparaten.

• Placera inte flera förlängningssladdar eller uttag på baksidan av 
kylskåpet.

Försiktighetsåtgärder vid installation

VAR FÖRSIKTIG

• Tillåt tillräckligt med utrymme runtomkring kylskåpet och installera det 
på en jämn yta.

- Om kylskåpet inte står jämt kan kylningseffektiviteten och 
hållbarheten minska.

- Håll ventilationsöppningen i apparatens hölje eller monteringsstruktur 
fri från hinder.

• Efter att du har installerat och slagit på apparaten ska du låta den stå i 
2–3 timmar innan du fyller den med livsmedel.

• Vi rekommenderar starkt att du låter en kvalificerad tekniker eller ett 
serviceföretag installera kylskåpet.

- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar, brand, explosion, 
problem med produkten eller personskada.
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Säkerhetsinform
ation

Kritiska varningar för användning

VARNING

• Sätt inte i kontakten i vägguttaget med våta händer.

- Detta kan resultera i elstötar.
• Förvara inte föremål ovanpå enheten.

- När du öppnar eller stänger dörren kan föremål falla ned och orsaka 
personskada och/eller materialskada.

• Stick inte in händerna, fötterna eller metallföremål (exempelvis 
metallpinnar) under eller bakom kylskåpet.

- Detta kan resultera i elstötar eller personskada.
- Vassa kanter kan orsaka personskada.

• Vidrör inte insidan av frysens väggar eller produkter som förvaras i 
frysen med våta händer.

- Detta kan orsaka köldskador.
• Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå kylskåpet.

- Spillt vatten kan leda till brand eller elstötar.
• Förvara inte flyktiga eller lättantändliga föremål eller ämnen (bensen, 

thinner, propangas, alkohol, eter, LP-gas och andra liknande produkter) i 
kylskåpet.

- Det här kylskåpet är endast för att förvara livsmedel.
- Detta kan resultera i brand eller explosion.

• Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.

- Håll fingrarna utanför ”klämpunkts”-områden. Spelen mellan dörrarna 
och skåpet är mycket litet. Var försiktig när du öppnar dörrar om barn 
befinner sig i området.

• Placera inte dina eller barns fingrar mellan dörrarna.

- Håll fingrar borta från mellanrummen vid höger och vänster dörr. Var 
försiktig när du öppnar dörrarna om du har fingrarna mellan dörrarna.

• Låt inte barn hänga på dörren eller dörrlådorna. Det kan leda till allvarlig 
personskada.
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Säkerhetsinform
ation

• Låt inte barn gå in i kylskåpet. De kan bli inlåsta.
• För inte in händerna i den nedre delen på apparatens undersida.

- Eventuella vassa kanter kan orsaka personskada.
• Förvara inte läkemedel, vetenskapsmaterial eller 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/frysen, 
förutom om de är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.

• Om det luktar läkemedel eller rök ska du omedelbart dra ut kontakten och 
kontakta Samsung Electronics servicecenter.

• Om det finns damm eller vatten i kylskåpet ska du dra ur kontakten och 
kontakta ett Samsung Electronics-servicecenter.

- Annars finns det en risk för brand.
• Låt inte barn kliva på en låda.

- Lådan kan gå sönder och få dem att halka.
• Lämna inte kylskåpsdörrarna öppna medan kylskåpet inte används och låt 

inte barn stiga in i kylskåpet.
• Låt inte spädbarn eller barn gå in i lådan.

- Det kan orsaka dödsfall från kvävning genom klämning, eller 
personskada.

• Fyll inte kylskåpet med för mycket mat.

- När du öppnar dörren kan föremål falla ut och orsaka personskada 
eller materialskada.

• Spreja inte flyktiga material som insektsmedel på apparatens yta.

- Förutom att det är skadligt för människor kan det också orsaka 
elstötar, brand eller problem med produkten.

• Stoppa aldrig in fingrarna eller andra föremål i vattenmaskinens hål, 
isrännan eller ismaskinens hink.

- Det kan orsaka personskada eller materialskada.
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Säkerhetsinform
ation

• Använd inte och placera inte ämnen som är temperaturkänsliga, t.ex. 
lättantändliga sprejer, lättantändliga föremål, torris, medicin eller 
kemikalier i närheten av kylskåpet.

• 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.
• Fyll bara på vattenbehållaren, isfacket och vattenkuber med dricksvatten 

(mineralvatten eller renat vatten).

- Fyll inte på behållaren med te, juice eller sportdryck, eftersom detta 
kan skada kylskåpet.

• Stå inte ovanpå apparaten och placera inte objekt (t.ex. tvätt, tända ljus, 
tända cigaretter, tallrikar, kemikalier, metallobjekt o.s.v.) på apparaten. 
Detta kan resultera i elstötar, brand, problem med produkten eller 
personskada. Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå apparaten.

- Spillt vatten kan leda till brand eller elstötar.
• Använd inte mekaniska apparater eller andra sätt att skynda på 

upptiningsprocessen, förutom dem som rekommenderas av tillverkaren.
• Skada inte kylslingan.
• Titta aldrig direkt in i UV LED-lampan under en längre tid.

- Detta kan resultera i ansträngda ögon från det ultravioletta ljuset.
• Placera inte frysens hylla upp och ned. Hyllstoppen fungerar eventuellt 

inte.

- Det kan leda till personskada på grund av att glashyllan faller ned.
• Håll fingrarna utanför ”klämpunkts”-områden. Spelen mellan dörrarna 

och skåpet är mycket litet. Var försiktig när du öppnar dörrar om barn 
befinner sig i området.

• Om en gasläcka upptäcks ska öppen eld eller andra möjliga 
antändningskällor undvikas och rummet i vilket enheten befinner sig ska 
vädras i flera minuter.

- Vidrör inte apparaten eller sladden.

Untitled-8   14 2018-05-04   �� 5:48:18



Svenska 15 

Säkerhetsinform
ation

- Använd inte en fläkt.
- Detta kan orsaka en gnista som resulterar i explosion eller brand.

• Använd endast LED-lampor från tillverkaren eller dess 
servicerepresentanter.

• Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de inte ramlar ut.
• Den här produkten är endast avsedd för förvaring av livsmedel i 

hemmiljö.
• Stoppa aldrig in fingrarna eller andra föremål i vattenmaskinens hål, 

isrännan eller ismaskinens hink.

- Det kan orsaka personskada eller materialskada.
• Försök inte att reparera, demontera eller modifiera kylskåpet på egen 

hand.
• Använd inte andra säkringar (exempelvis koppar, ståltråd o.s.v.) än en 

standardsäkring.
• Om kylskåpet måste repareras eller installeras om ska du kontakta 

närmsta servicecenter.

- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar, brand, problem med 
produkten eller personskada.

• Om den invändiga eller utvändiga LED-lampan har gått ska du kontakta 
närmsta servicecenter.

• Om det luktar bränt eller kommer rök från kylskåpet ska du omedelbart 
koppla bort kylskåpet och kontakta ett Samsung Electronics-servicecenter.

- Om du inte gör det kan det resultera i fara för elstötar eller brand.
• Dra ut kontakten ur vägguttaget innan du byter lampor i kylskåpet.

- Annars finns det risk för att brand eller elstötar uppstår.
• Om du har problem med att byta en lampa som inte är LED ska du 

kontakta ett Samsung-servicecenter.
• Om produkten är utrustad med LED-lampor ska du inte demontera 

lamphöljena och LED-lamporna på egen hand.

- Kontakta ett Samsung-servicecenter.
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Säkerhetsinform
ation

• Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.
• Använd inte en skadad strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan resultera i elstötar eller brand.

Försiktighetsåtgärder vid användning

VAR FÖRSIKTIG

• Frys inte om upptinad mat.

- Fryst och upptinad mat utvecklar skadliga bakterier snabbare än färsk 
mat.

- Den andra upptiningen bryter ned ännu fler celler, avger fukt och 
ändrar produktens tillstånd.

• Tina inte upp kött i rumstemperatur.

- Säkerheten beror på om den råa produkten har hanterats korrekt.
• Placera inte glasflaskor eller kolsyrade drycker i frysen.

- Behållaren kan frysa och gå sönder, vilket kan resultera i skada.
• Använd endast ismaskinen som följer med kylskåpet.
• Anslut kylskåpets vattenförsörjning endast till en källa med dricksvatten. 

För att ismaskinen ska fungera felfritt krävs ett vattentryck på 138–862 
kPa. Stäng vattenventilen om du kommer att vara borta under en längre 
period (till exempel på semester) och inte kommer att använda vatten- 
eller ismaskinen.

- Annars kan vattenläckage uppstå.
• Om du inte ska använda kylskåpet under en längre period, (3 veckor eller 

mer) ska du tömma kylskåpet, inklusive ishinken, koppla bort det, stänga 
vattenventilen, torka bort överbliven fukt från insidan av väggarna och 
lämna dörrarna öppna för att undvika odörer och mögel.

• För att få bästa prestanda med produkten:

- Placera inga livsmedel framför ventilationen på kylskåpets baksida, 
eftersom det kan hindra den fria luftcirkulationen i kylfacket.
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Säkerhetsinform
ation

- Paketera livsmedel korrekt eller stoppa det i en lufttät behållare innan 
du ställer in det i kylskåpet.

- Beakta längsta förvaringstider och utgångsdatum för frysta varor.
- Du behöver inte koppla bort kylskåpet från strömmen om du ska vara 

borta i mindre än tre veckor. Om du ska vara borta i mer än tre veckor 
ska du dock ta bort all mat och ishinken, koppla bort kylskåpet, stänga 
vattenventilen, torka bort överbliven fukt från väggarnas insida och 
lämna dörrarna öppna för att undvika odörer och mögel.

• Servicegaranti och modifieringar

- Alla ändringar eller modifieringar som utförs av tredje part på den här 
slutförda apparaten täcks inte av Samsungs garantitjänst och är inte 
heller Samsungs ansvar gällande säkerhetsproblem som resultat av 
tredje parts modifieringar.

• Blockera inte luftöppningarna inuti kylskåpet.

- Om luftöppningarna blockeras, särskilt med plastpåsar, kan kylskåpet 
bli överkylt. Om den här nedkylningsperioden pågår för länge kan 
vattenfiltret gå sönder och orsaka en vattenläcka.

• Använd endast ismaskinen som följer med kylskåpet.
• Torka bort överskottsfukt från insidan och låt dörrarna vara öppna.

- Annars kan det bildas dålig lukt och mögel.
• Om kylskåpet kopplas bort från elnätet ska du vänta i minst fem minuter 

innan du ansluter det igen.
• Om kylskåpet blir fuktigt av vatten ska du dra ut kontakten och kontakta 

Samsung Electronics servicecenter.
• Slå inte på och applicera inte för mycket kraft på någon glasyta.

- Trasigt glas kan orsaka personskador och/eller skador på egendom.
• Fyll vattentanken och isbitsbrickan endast med dricksvatten (kranvatten, 

mineralvatten eller renat vatten).

- Fyll inte vattentanken med te eller sportdrycker. Detta kan skada 
kylskåpet.
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• Var försiktig så att fingrarna inte fastnar.
• Om kylskåpet svämmar över ska du kontakta närmaste servicecenter.

- Det finns risk för elstötar eller brand.
• Förvara inte vegetabilisk olja i kylskåpets dörrfack. Oljan kan stelna och 

få dålig smak och göra den svår att använda. Dessutom kan den öppna 
behållaren läcka och den spillda oljan kan leda till att dörrfacket spricker. 
När du har öppnat en oljebehållare är det bäst att förvara den på en sval 
och skuggig plats, t.ex. i ett skåp eller ett skafferi.

- Exempel på vegetabilisk olja är: olivolja, majsolja, druvkärneolja etc.
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Säkerhetsinform
ation

Försiktighetsåtgärder vid rengöring

VAR FÖRSIKTIG

• Spreja inte vatten direkt på kylskåpets insida eller utsida.

- Det finns risk för brand eller elstötar.
• 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.
• Spreja inte rengöringsmedel direkt på displayen.

- Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.
• Om ett främmande ämne, t.ex. vatten, har kommit in i apparaten ska du 

dra ut kontakten och kontakta närmaste servicecenter.

- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller brand.
• Använd en ren, torr trasa för att torka bort främmande ämnen eller damm 

från kontaktens blad. Använd inte en blöt eller fuktig trasa när du gör rent 
kontakten.

- Annars finns det risk för brand eller elstötar.
• Gör inte rent apparaten genom att spreja vatten direkt på den.
• Använd inte bensen, thinner, klorox eller klorid för rengöring.

- De kan skada ytan på enheten och orsaka brand.
• Stoppa aldrig in fingrarna eller andra objekt i vattenmaskinens hål.

- Det kan orsaka personskada eller materialskada.
• Innan rengöring eller underhåll ska du koppla bort apparaten från 

vägguttaget.

- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller brand.
• Använd en ren svamp eller mjuk trasa och ett svagt rengöringsmedel i 

varmt vatten för att göra rent kylskåpet.
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• Använd inte slipande eller hårda rengöringsmedel, t.ex. fönsterputs, 
skurande rengöringsmedel, lättantändliga vätskor, saltsyra, 
rengöringsvax, koncentrerade tvättmedel, blekmedel eller 
rengöringsmedel som innehåller petroleumprodukter på de utvändiga 
ytorna (dörrar och skåp), plastdelar, dörrfoder och invändigt foder och 
packningar.

- De kan skrapa eller skada materialet.
• Rengör inte glasytorna eller höljena med varmt vatten när de är 

kalla. Glashyllor och höljen kan spricka om de utsätts för plötsliga 
temperaturförändringar eller slag, t.ex. stötar eller fall.
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Säkerhetsinform
ation

Kritiska varningar för kassering

VARNING

• Återvinn eller kassera produktens förpackningsmaterial på ett miljövänligt 
sätt.

• Kontrollera att inga av rören på kylskåpets baksida är skadade före 
kassering.

• R-600a eller R-134a används som kylmedel. Kontrollera märkningen på 
kompressorn på baksidan av apparaten eller typskylten i kylskåpet för 
att se vilket kylmedel som används i kylskåpet. Om kylskåpet innehåller 
antändbar gas (kylmedel R-600a) ska du kontakta din lokala myndighet 
för säker kassering av produkten.

• När du kasserar det här kylskåpet ska du ta bort dörren/dörrtätningen 
och dörrlåset så att små barn eller djur inte kan fastna i det. Barn ska 
övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten. Om barn 
fastnar inuti kan de skadas och kvävas till döds.

- Om barn fastnar inuti apparaten kan de skadas och kvävas till döds.
• Cyklopentan används i isoleringen. Gaserna i isoleringsmaterialet 

kräver en speciell avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet för 
miljöanpassad säker återvinning av produkten.

• Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn, eftersom 
förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.

- Om ett barn placerar en påse över huvudet kan barnet kvävas.
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Fler tips för korrekt användning

• Vid ett eventuellt strömavbrott ska du kontakta ditt elbolags lokala kontor 
och fråga hur länge det beräknas pågå.

- De flesta strömavbrott åtgärdas inom en timme eller två och påverkar 
inte temperaturen i ditt kylskåp. Du ska dock minimera antalet gånger 
dörren öppnas när strömmen är frånkopplad.

- Om strömavbrottet pågår i mer än 24 timmar ska du plocka bort och 
kassera all fryst mat.

• Kylskåpet fungerar eventuellt inte konsistent (fryst innehåll kan tina eller 
temperaturen kan bli för hög i frysfacket) om det under en längre tid 
placeras på en plats där omgivningens lufttemperatur konstant är lägre än 
temperaturen som apparaten är utformad för.

• För vissa, särskilda livsmedel kan det på grund av deras egenskaper vara 
dåligt för konserveringen att hålla dem frysta.

• Din apparat är frostfri, vilket innebär att du inte behöver frosta av den 
manuellt. Det sker automatiskt.

• Temperaturstigningar under avfrostningen uppfyller ISO-krav. Om du 
vill förhindra en otillbörlig temperaturökning för den frusna maten 
under avfrostning av apparaten ska du vira in fryst mat i flera lager 
tidningspapper.

• Frys inte redan frysta livsmedel igen om de har tinat helt.
• Temperaturen i den tvåstjärniga sektionen (sektionerna) eller facket 

(facken) som har en symbol med två stjärnor ( ) är lite högre än i de 
andra frysfacken.
De sektioner eller fack som är tvåstjärniga anges i instruktionerna och/
eller leveransvillkoren.
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ation

Tips för att spara energi

• Installera apparaten i ett svalt, torrt rum med lämplig ventilation. 
Kontrollera att apparaten inte utsätts för direkt solljus och placera den 
aldrig nära en direkt värmekälla (t.ex. ett element).

• För energieffektivitet rekommenderas att inte blockera ventiler eller 
galler.

• 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 kylskåpets dörr öppen under en längre tid när du ställer in 

eller plockar ut livsmedel. Ju kortare tid dörren är öppen, desto mindre 
frost ansamlas i frysen.

• Det rekommenderas att installera kylskåpet med utrymme bakom det och 
på sidorna om det. Detta bidrar till att minska energiförbrukningen och 
hålla nere elkostnaderna.

• 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 som:

• personalkök i butiker, kontor eller andra arbetsomgivningar
• på bondgårdar och för gäster på hotell, motell och andra 

bostadsomgivningar
• i bed-and-breakfast-liknande omgivningar
• catering och liknande ej kommersiella användningsområden.
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Instruktioner om WEEE

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 verifiera angivna 
villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör 
inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta mer om Samsungs 
miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter (t.ex. 
REACH).

(Endast för produkter som säljs inom EU)
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Följ de här instruktionerna noggrant för att garantera en korrekt installation av kylskåpet och för att 
undvika skador innan du använder det.

VARNING

• Använd bara den här apparaten i det syfte den är avsedd för och enligt den här 
bruksanvisningen.

• All eventuell service måste utgöras av en kvalificerad tekniker.
• Kassera produktförpackningens material enligt de lokala bestämmelserna.
• För att undvika elstötar ska du koppla bort strömsladden innan service eller byte.

En överblick över kylskåpet

Det faktiska utseendet av kylskåpet kan skilja sig åt beroende på modell och land.

08

02

01

03 06

07

05

09

04

10 Installation
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01 Fryshyllor 02 Universalfrysfack

03 Förvaringslåda för torkad mat och kött 04 Kylfack

05 Kylskåpshyllor 06 Grönsakslåda

07 Universallåda 08 Ishink *

09 Vinhylla * 10 Mjölkfack

* Endast på tillämpliga modeller

OBS!

Äggbehållarens design kan skilja sig åt mellan olika modeller.
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Stegvis installation

STEG 1 Välj en plats

Platskrav:

• Solid nivåutjämning utan mattor eller golv som blockerar ventilationen
• Borta från direkt solljus
• Lämpligt med utrymme för att öppna och stänga dörren.
• Häll borta från en värmekälla
• Rum för underhåll och service
• Temperaturintervall: mellan 5 °C och 43 °C

Effektivt temperaturintervall

Kylskåpet är utformat för att fungera som vanligt i temperaturintervallet som anges i 
klassbehörigheten.

Klass Symbol
Omgivningens temperaturintervall (°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

OBS!

Kylskåpets kylprestanda och energiförbrukning kan påverkas av omgivningens temperatur, hur ofta 
dörren öppnas och kylskåpets placering. Vi rekommenderar att temperaturinställningarna ställs in 
efter behov.
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Spel

Se bilderna och tabellen nedan för krav på spel vid installation.

B

C D

A

Djup ”A”

Infällt handtag
716

Djup ”A”

Långt handtag
772

Bredd ”B” 912

Höjd ”C” 1 747

Total höjd ”D” 1 780

(enhet: mm)

01

02 03

05

06

07

08

09

04

01 mer än 50 mm rekommenderas
02 165°
03 170°
04 564 mm
05 1 726 mm
06 610 mm
07 912 mm
08 29 mm (utan handtag)
09 1 165 mm

OBS!

Måtten i tabellen ovan kan variera beroende på mätmetoden.
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STEG 2 Utrymme (endast på tillämpliga modeller)

1. Öppna dörren och leta rätt på den 
medföljande brickan.

2. Packa upp brickan och sätt fast den 
på kylskåpets baksida så som visas 
på bilden. Den hjälper till att ventilera 
luften till den bakre väggen och minskar 
energiförbrukningen.

STEG 3 Golv

• Ytan som kylskåpet ska installeras på måste 
stöda kylskåpets hela vikt.

• För att skydda golvet ska du placera en stor 
bit kartong under varje ben på kylskåpet.

• När kylskåpet är i den slutgiltiga positionen 
ska du inte flytta på det förutom om du 
måste skydda golvet. Om du måste göra det 
ska du använda tjockt papper eller tyg, t.ex. 
en gammal matta, längs med rörelsevägen.

OBS!

Läs avsnittet Ta bort dörren för ingång i kapitlet Installation om kylskåpet inte får plats i en ingång.
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STEG 4 Ställa in nivåfötterna

VAR FÖRSIKTIG

• Kylskåpet måste stå plant på ett jämt, fast golv. Om det inte gör det kan det orsaka skada på 
kylskåpet eller personskada.

• Nivåinställningen måste utföras med kylskåpet tomt. Se till att det inte finns några livsmedel 
kvar i kylskåpet.

• För säkerhets skull ska du ställa in framsidan lite högre än baksidan.

Kylskåpet kan ställas rakt med hjälp av de främre benen som har en särskild skruv (nivåskruv) för 
detta ändamål. Använd en spårmejsel för att ställa in dem.

Så här ställer du in höjden på frysens sida:

För in en spårmejsel i nivåskruven på det 
främre benet på fryssidan. Vrid nivåspaken 
motsols för att höja och medsols för att sänka.

Så här ställer du in höjden på kylskåpets sida.

För in en spårmejsel i nivåskruven på det 
främre benet på kylskåpssidan. Vrid nivåspaken 
motsols för att höja och medsols för att sänka.
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STEG 5 Ställ in dörrhöjden samt dörrens spel

Så här ställer du in höjden på dörren

Dörrens höjd kan ändras med klämmuttern och höjdmuttern på nedre delen av varje dörrs framsida.

B

A

1. Öppna dörren som ska ställas in och 
identifiera de två muttrarna (A) och (B) på 
nedre delen av dörrens framsida.

A

2. Med en 19 mm skiftnyckel (medföljer inte) 
vrider du på klämmuttern (A) medurs för 
att lossa den. Öppna sedan dörren och gör 
följande inuti dörren.

- Om du vill höja dörren ska du vrida på 
höjdmuttern (B) moturs.

- Om du vill sänka dörren ska du vrida på 
höjdmuttern (B) medurs.

A

3. När du är klar drar du åt klämmuttern (A) 
genom att vrida den moturs.
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STEG 6 Anslut vattendispenserledningen (endast tillämpliga modeller)

Delar och verktyg som krävs

Fäste och skruvar för 
vattenledningen

Koppling Vattenledning

Låsklämmor till vattenfiltret Vattenfilter Backventil

Installation (extern dispenserledning)

1. Montera vattenledningen med hjälp av 
kopplingar.

2. Stäng huvudkranen till vattnet och stäng 
sedan vattenkranen.

3. Anslut kopplingen till kallvattenkranen.

VAR FÖRSIKTIG

• Se till så att du ansluter kopplingen till kallvattenkranen. Om du ansluter den till 
varmvattenkranen kan det leda till att vattenfiltret sätts igen och slutar fungera som det ska.

• Garantin för kylskåpet täcker inte installationen av vattenledningen. Installationen av 
vattenledningen utförs på din bekostnad om inte installationsavgiften är inkluderat i 
återförsäljarens pris.

• Samsung tar inget ansvar för installationen av vattenledningen. Om en vattenläcka inträffar ska 
du kontakta vattenledningens installatör.

• Vattenledningen måste repareras av en kvalificerad tekniker. Om du hittar en vattenläcka ska du 
kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter eller vattenledningens installatör.
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STEG 7 Anslut till en vattenkälla (endast på tillämpliga modeller)

VAR FÖRSIKTIG

• Vattenledningen måste anslutas av en kvalificerad tekniker.
• Garantin för kylskåpet täcker inte installationen av vattenledningen. Installationen av 

vattenledningen utförs på din bekostnad om inte installationsavgiften är inkluderat i 
återförsäljarens pris.

• Samsung tar inget ansvar för installationen av vattenledningen. Om en vattenläcka inträffar ska 
du kontakta vattenledningens installatör.

Så här ansluter du kallvattenröret till vattenfiltreringsslangen.

VAR FÖRSIKTIG

• Se till vattenfiltreringsslangen är ansluten till ett rör med kallt dricksvatten. Om den ansluts till 
varmvattenröret kan det orsaka fel i vattenfiltret.

1

A

BA

A. Stäng huvudvattenröret

B. Inget spel

1. Stäng vattenförsörjningen genom att stänga 
huvudvattenventilen.

2. Identifiera vattenröret (1) med kallt 
dricksvatten.

3. Följ installationsanvisningarna för 
vattenledningen för att ansluta 
vattenledningen.

OBS!

Nya slangar som levereras med apparaten 
ska användas och gamla slangar får inte 
återanvändas.
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Så här ansluter du vattenfiltreringsslangen till vattenledningen

a

a

a

A

B

03

A. Vattenledning från enheten

B. Vattenledning från kittet

1. Lossa på och ta bort kompressionsmuttern 
(a) från kylskåpets vattenledning och för in 
den i vattenfiltreringsslangen.

2. Dra åt kompressionsmuttern (a) för att 
ansluta vattenfiltreringsslangen och 
vattenledningen.

3. Öppna huvudvattenventilen och kontrollera 
efter läckage.

4. Om det inte finns några läckor ska du köra 
ca 10 liter vatten eller vatten i 6–7 minuter 
genom vattenmaskinen för att avlägsna 
orenheter i vattenfiltreringssystemet innan 
du använder kylskåpet.

5. Säkra vattenledningen till en diskho eller 
vägg med hjälp av en klämma.

VAR FÖRSIKTIG

• Dra inte åt vattenledningen för hårt. Se till 
att vattenledningen inte är böjd, klämd eller 
ihoptryckt.

• Montera inte vattenledningen på någon del 
av kylskåpet. Detta kan skada kylskåpet.

OBS!

Om du måste flytta kylskåpet efter anslutning 
av vattenledningen ska du se till att den 
sammanfogade delen av vattenledningen är 
rak.

Reparera vattenledningen

VAR FÖRSIKTIG

Vattenledningen måste repareras av en kvalificerad tekniker. Om du hittar en vattenläcka ska du 
kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter eller vattenledningens installatör.
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Vattenfiltreringssystem med omvänd osmos.

Vattentrycket i vattenförsörjningssystemet till ett vattenfiltreringssystem med omvänd osmos 
måste vara mellan 241 kPa och 827 kPa.

Vattentrycket för vattenfiltreringssystem med omvänd osmos till kallvattenledningen måste vara 
minst 276 kPa. Om vattentrycket är under angivet tryck:

• Kontrollera om smutsfiltret i det omvända osmossystemet är igensatt. Byt filter vid behov.
• Fyll på vattenbehållaren i systemet med omvänd osmos med vatten.
• Om ditt kylskåp har ett vattenfilter kan det ytterligare minska vattentrycket när det används i 

kombination med ett omvänt osmossystem. Ta bort vattenfiltret.

För mer information eller service ska du kontakta en kvalificerad rörmokare.

Beställa ett nytt filter

Om du vill köpa ett nytt vattenfilter (reservdelstyp: HAFEX/EXP) ska du kontakta ett lokalt Samsung-
servicecenter.

Montera vattenfiltret

1. Sätt fast låsklämmorna (x2) på lämplig 
plats, till exempel under vasken. Fäst sedan 
låsklämmorna ordentligt med hjälp av 
skruvar.

VAR FÖRSIKTIG

Montera inte vattenfiltret på någon del av 
kylskåpet. Detta kan skada kylskåpet.

2. Sätt fast vattenfiltret i de övre och nedre 
klämmorna i rätt riktning. Kontrollera att 
vattenfiltret sitter lodrätt.

OBS!

Om filtret installeras horisontellt kan vatten 
stanna kvar i filtret. Därför rekommenderas 
vertikal installation.

Byte av vattenfilter (endast på tillämpliga modeller)

VAR FÖRSIKTIG

• Använd inte vattenfilter från tredje parter. Använd endast filter från eller godkända av Samsung.
• Ej godkända filter kan läcka och skada kylskåpet och orsaka elstötar. Samsung är inte ansvarigt 

för någon skada som uppstår från användning av vattenfilter från tredje part.
• Filterindikatorn blir röd som en påminnelse om att det är dags att byta ut vattenfiltret.
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1. Stäng av huvudvattenledningen.

2. Anslut vattenledningen till filtrets 
inloppssida till slutet.

3. Anslut vattendispenserledningen till filtrets 
utloppssida.

4. Kontrollera efter läckage. Om inget läckage 
ska du fästa ledningarna med klämmorna.

5. Sätt vattenfiltret på plats och fäst det med 
klämmorna.

6. Håll Filter Reset (Filteråterställning) intryckt 
i 3 sekunder för att nollställa filtrets 
livscykel.

7. När bytet är klart ska du spola 10 liter 
vatten (eller spola i 6–7 minuter) för att 
avlägsna orenheter från vattenledningen.

VAR FÖRSIKTIG

När du justerar längden på vattenledningsröret 
ska du se till att jämna den skurna ytan i en rät 
vinkel. Det görs för att förhindra vattenläckage.

OBS!

• Ett nytt installerat filter kan göra att vattenmaskinen sprutar vatten kort. Detta är på grund av 
att luft har kommit in i vattenledningen.

• Under bytet kan det droppa vatten från kylskåpet på golvet. Om det händer ska du torka upp 
med torra dukar.
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STEG 8 Första inställningen

Om du utför följande steg ska kylskåpet vara fullt funktionsdugligt.

1. Anslut strömsladden till vägguttaget för att slå på kylskåpet.

2. Öppna dörren och kontrollera att den invändiga lampan tänds.

3. Ställ in temperaturkontrollen på den kallaste temperaturen och vänta i ca en timme. Efter en 
timme är frysen blir lätt kyld och motorn körs mjukt.

4. Vänta tills kylskåpet når angiven temperatur. Nu är kylskåpet redo att användas.

STEG 9 Slutkontroll

När installationen är klar ska du kontrollera att:

• Kylskåpet är anslutet till ett eluttag och korrekt jordat.
• Kylskåpet är installerat på en plan, jämn yta med lämpligt mellanrum mellan väggen och skåpet.
• Kylskåpet är jämnt och står stadigt på golvet.
• Dörren öppnar och stänger utan problem och att den invändiga lampan tänds automatiskt när du 

öppnar dörren.
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Ta bort dörren för ingång

Om kylskåpet inte får plats i ingången kan du göra följande:

Verktyg som behövs (följer inte med)
De här verktygen används för att ta bort dörrarna.

Phillips-skruvmejsel Spårmejsel Skiftnyckel (10 mm) Allennyckel (5 mm)

Koppla bort vattenledningen

1. Från baksidans underdel på kylskåpet drar 
du ut vattenledningen på framsidan.

OBS!

Kylskåpets vattenledning är en 
vattencirkuleringsledning som ansluter 
vattenröret från vattenkällan med slangen från 
vattenfiltreringssystemet på kylskåpet.

B

A

2. Om du vill koppla bort slangarna håller du 
den transparenta kopplingen (A) intryckt 
och avlägsnar vattenslangen (B).

VAR FÖRSIKTIG

Använd inte för mycket kraft på kopplingen. 
Den kan gå sönder.
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Ta bort dörrarna

VAR FÖRSIKTIG

Dörren kan ramla av eller välta och skadas under följande steg. För att undvika en olycka ska du 
vara extremt försiktig när du utför de här stegen.

A

A

1. Använd en Phillips-skruvmejsel för att 
skruva bort gångjärnsskydden (A) längst 
upp på dörrarna.

2. Öppna dörrarna för att lossa på gångjärnen 
och ta bort gångjärnsskydden. När skydden 
har tagits bort stänger du dörrarna igen.

3. Koppla bort kabelhärvan.

4. Lyft klämman försiktigt.

OBS!

För att undvika skador på klämman eller 
person, lyft inte klämman med våld.
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5. Dra i klämman för att avlägsna den.

6. Öppna dörren 90 grader. Håll i dörren och 
ta bort gångjärnet.

VAR FÖRSIKTIG

Om du tar bort handtaget utan att hålla i dörren 
kan dörren falla och orsaka skada.

Återansluta vattenslangarna
När kylskåpet har flyttats genom ingången, återanslut vattenslangarna.

A

A. Mitten av den transparenta kopplingen

VAR FÖRSIKTIG

• Se till att vattenslangarna ansluts med 
överensstämmande färger.

• För att undvika vattenläckage ska varje 
vattenslang föras in helt till mitten av den 
transparenta kopplingen.

• När du har anslutit vattenslangarna ska du 
föra in dem under skåpet och hänga dem på 
kroken.
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Montera tillbaka dörrarna

VAR FÖRSIKTIG

• Innan du monterar tillbaka dörrarna ska du kontrollera att alla elanslutningar är korrekt anslutna.
• Frysdörren måste monteras innan kylskåpsdörren.

1. Håll i frysdörren och haka fast den på 
gångjärnet på den nedre delen av kylskåpet.

2. Placera gångjärnet på rätt plats och för 
sedan in det hålet på dörren.

3. För in klämman i pilens riktning.
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4. Tryck på klämman såsom visas.

5. Koppla in kabelhärvan.

6. För in gångjärnsskydden med framsidan 
först och dra åt skruvarna. Använd en 
Phillips-skruvmejsel för det här steget.
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Användargränssnitt

OBS!

• Mer information om andra tillgängliga menyer och program i kylskåpsappen finns i 
onlinehandboken till kylskåpet.

• Innehållet i apparna och widgetarna eller designen av dem kan ändras eller stöd kan avslutas 
utan meddelande, beroende på policyn från leverantören av innehållet.

• Barns användning av kylskåpets funktioner, appar och tjänster måste övervakas av vuxna.
• Transaktioner från minderåriga med tjänsterna måste övervakas av vuxna.

01

02

01 Hemskärm
02 Programstyrda knappar

V
erksam

het
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01 Hemskärm

01

02
01 Appar och widgetar
• Tryck på önskad app eller widget för att 

köra den.
• Tryck på en app eller widget och håll den 

nedtryckt för att öppna redigeringsläget. Ett 
nät visas. I läget Redigera kan du dra och 
släppa en app eller widget till en ny plats på 
nätet. När du flyttar appen eller widgeten 
till en ny nätplats blir platsen blå om den 
är tillgänglig. Om den inte är tillgänglig blir 
den röd.

• Du kan lägga till en app eller widget som 
har tagits bort från applistan.

02 Statusfält
• Visar olika funktioners status. (Se följande 

tabell med ikonbeskrivningar.)

Ikonbeskrivningar

Bluetooth ( ) Indikerar Bluetooth-anslutningsstatus.

USB ( ) Indikerar USB-anslutningsstatus.

OBS!

Kylskåpet har stöd för USB-minnen som är formaterade i FAT32- eller 
exFAT-filsystem. NTFS stöds inte. Se till att konvertera NTFS till FAT32 
eller exFAT före användning.

Fjärrhantering ( ) Slås på när Fjärrstyrd hantering är aktiverat och körs.

Nätverk ( ) Indikerar nätverksanslutningsstatus i 5 nivåer (Av, 1–4).

Programuppdatering ( ) Indikerar att programvarans nyaste version har hämtats från servern 
och är redo för uppdatering.

Untitled-8   44 2018-05-04   �� 5:48:27



Svenska 45 

V
erksam

het

Avisering ( ) Indikerar att det finns ett aviseringsmeddelande.

Molnsynkning ( ) Indikerar att Family Hub tar emot data från molnservern.

02 Programstyrda knappar

01 02 03 04 05 06 01 Mikrofon

- Tryck för att slå på eller stänga av 
mikrofonfunktionen.

- Mikrofonikonen blir röd när den stängs 
av.

02 Aktivitetshanteraren

- Tryck för att öppna Aktivitetshanteraren
- Se avsnittet Aktivitetshanteraren för mer 

information.
03 Hem

- Tryck för att öppna Hem-skärmen.
04 Gå tillbaka

- Tryck för att gå tillbaka till föregående 
skärm.

05 Meddelande

- Tryck för att visa Snabbpanel.
06 Dölj/visa

- Tryck för att dölja eller visa 
programstyrda knappar.

- Knappen Dölj/visa visas endast när en 
app är aktiv.
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Kylskåpshanteraren
Öppna Kylskåpshanteraren genom att dra startskärmen åt vänster och sedan trycka på widgeten 
Kylskåpshanteraren.

• Tryck på < eller > längst ned i widgeten för 
att flytta mellan sidor.

• På den första sidan kan du visa aktuella 
temperaturer eller lägen för varje fack samt 
aktiva specialfunktioner.

• Tryck på den första sidan för att öppna 
Kylskåpshanteraren för detaljerade 
inställningar.

• På den andra sidan kan du se filterstatus.
• Tryck på den andra sidan för att öppna 

Kylskåpshanteraren.
• Tryck på Köp filter på den andra sidan för 

att öppna webbplatsen där du kan köpa ett 
vattenfilter.
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01

02

04

03

Kylskåpshanteraren är en grafisk 
representation av ditt kylskåp. Den övre halvan 
representerar kylskåpet, den nedre vänstra 
delen frysen och den nedre högra halvan Cool 
Select+. Temperatur- eller lägesinställningarna 
för var och en visas över varje del.

Översikt över Kylskåpshanteraren
01 Temperatur

Ställa in eller ändra temperaturen för 
kylskåp, frys och Cool Select+ med 
snabbkylningsläget (Högeffektskyl eller 
Högeffektsfrys).

- Högeffektskyl och Högeffektsfrys 
ökar kyl- och frysprocessen till högsta 
fläkthastighet. Kylen och frysen 
fortsätter att fungera med högsta 
hastighet under flera timmar och går 
sedan tillbaka till föregående temperatur.

- Om du behöver frysa en stor mängd 
livsmedel ska du aktivera Högeffektsfrys 
i minst 20 timmar innan du placerar 
livsmedlet i frysen.

OBS!

Om du använder Högeffektskyl eller 
Högeffektsfrys ökar energiförbrukningen. Om 
du inte har för avsikt att använda funktionen 
ska du stänga av den för att gå tillbaka till 
föregående temperatur.

02 Specialfunktioner
Specialfunktioner som är tillgängliga på det här kylskåpet visas med en kort beskrivning.

03 Kylskåpsinställningar
Se nästa sida för mer information.

04 Externa förhållanden
Visar den externa (omgivningens) temperatur och luftfuktighet.

OBS!

Förhållandena som visas kan skilja sig åt från den aktuella temperaturen och luftfuktigheten.
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OBS!

Indikatorn Ismaskin av visas även längst upp i mitten. När indikatorn visar Ismaskin av är 
kylskåpets ismaskin avstängd.

Gör is

Slår på och stänger av ismaskinen. Tryck på och dra knappen för att 
slå på eller stänga av. Observera att om ishinken är full med is gör 
kylskåpet inte is när du slår på ismaskinen, utan visar indikatorn för Is 
full på huvudskärmen. Om du håller ned spaken i 5 sekunder ändras 
statusen Ismaskin av till Gör is.

Dispenserlås Aktiverar/avaktiverar Dispenserlås.

Dörralarm
Med Dörralarm aktiverat visas ett alarm och ett pip hörs när dörren 
öppnas. Med Dörralarm inaktiverat visas bara ett alarm när dörren 
öppnas.

Temperaturenhet Växla enheten mellan Celsius och Fahrenheit.

Vattenfilter

Tillhandahåller en självstudie om hur du byter ut vattenfiltret och du 
kan även återställa indikatorn för byte av vattenfilter. Tryck för att 
öppna.

OBS!

• När du har installerat vattenfiltret trycker du på Vattenfilter och 
sedan på Återställ. När du trycker på Återställ påbörjas funktionen 
som mäter återstående tid tills vattenfiltret måste bytas ut igen.

• Om du trycker på Köp filter omdirigeras du till den webbplats där du 
kan köpa ett vattenfilter.

Självtest
Självtest är en självdiagnosfunktion. Tryck för att öppna. Tryck på Starta 
för att köra.
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Inställningar

Skärm
• Du kan ställa in skärmens ljusstyrka, bakgrundsbilder, automatisk väckning, 

rörelsedetektor, tema, skärmtimeout samt skärmsläckarens varaktighet.

Ljud • Ställ in volym och equalizer och slå på eller stäng av tryckljudet.

Wi-Fi
• Slå på eller stäng av en Wi-Fi-anslutning. Det nuvarande Wi-Fi-nätverket 

visas först i listan för åtkomstpunkten (AP).

Bluetooth

• Upp till 4 nyligen kopplade Bluetooth-enheter visas i listan.
• Om du vill lägga till en ny enhet när 4 hopparade enheter finns listade ska 

du först ta bort en kopplad enhet från enhetslistan.
• Tillgängliga enheter är Bluetooth-aktiverade headset, hörlurar och 

högtalare.

Röstkontroll
• Du kan kontrollera språk för funktionen Röstkontroll, slå på eller stänga av 

Röstväckning, välja Väckningsord, registrera och hantera Röst-ID och se 
information om Bixby.

Profil • Du kan lägga till, redigera eller ta bort en profil.

Säkerhet
• Aktivera eller inaktivera begränsningar på Family Hub-funktioner och 

appar.

Språk • Välj ett önskat språk. Tillgängliga språk beror på försäljningsområdet.

Datum och tid

• Kontrollera att funktionen Uppdatera automatiskt är aktiverad med en 
ordentlig Wi-Fi-nätverksanslutning. Öppna kylskåpsdörren och leta reda på 
skärmens återställningsknapp på insidan av dörren. Tryck på knappen och 
tryck igen för att återställa skärmen. Då synkroniserar tidservern datum 
och tid.

• Du kan ändra tidszonen i menyn Tidszon.

Om enheten

• Kontrollera att funktionen Programuppdatering är aktiverad med en 
ordentlig Wi-Fi-nätverksanslutning.

• När uppdateringar finns tillgängliga blir knappen Uppdatera aktiv. När 
uppdateringen är klar startar kylskåpet om automatiskt.

• Juridisk information visar licensen för öppen källkod. Tryck på listposten 
för att öppna meddelande om öppen källkod.

Enkel anslutning
• Enkel anslutning kan användas med Samsungs appar för smarttelefoner 

och gör att du kan ansluta enheten till samma trådlösa nätverk som din 
smarttelefon är ansluten till.

Rensa skärmläget • Aktivera så att du kan rengöra skärmen utan att aktivera några appar.

Tillgänglighet
• Ställ in på att aktivera eller inaktivera skärmläsarfunktionen för blinda och 

synskadade.
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Onlinehandbok
• Onlinehandboken kommer att gå igenom olika menyer och appar som 

kylskåpet ger tillgång till direkt på skärmen.

Återställa 
fabriksuppgifter

• Tryck på Återställ för att starta om kylskåpet i läget Återställa 
fabriksuppgifter. Alla användardata kommer att tas bort permanent. Data 
som kommer att tas bort inkluderar kontoinformation, PM, bilder och 
användarinställningar.

VAR FÖRSIKTIG

När fabriksåterställningen är klar kan inga användardata återställas.

Fjärrhantering

• Använd Fjärrhantering för att tillåta att en servicetekniker 
fjärrdiagnostiserar problem och tillhandahåller lösningar.

• Fjärrhantering kräver en Wi-Fi-anslutning.
• Menyn Fjärrhantering visas inte på modeller som inte har stöd för 

Fjärrhantering.
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Skärmåterställning (endast på tillämpliga modeller)
Om du stöter på ett onormalt symptom på skärmen ska du prova att återställa skärmen. Det kan lösa 
symptomet.

1. Öppna den högra kylskåpsdörren och 
lokalisera strömbrytarskyddet i det övre 
högra hörnet på dörren.

2. Skjut upp skyddet för att visa 
strömbrytaren.

3. Stäng av brytaren och slå på den igen.

4. Sätt tillbaka strömbrytarskyddet helt tills du 
hör ett klick.
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SmartThings

Installation
Gå till Google Play Butik, Galaxy Apps eller Apple App Store och sök efter ”SmartThings”. Hämta och 
installera appen SmartThings från Samsung Electronics på din smarta enhet.

OBS!

• Appen SmartThings är avsedd för Android 6.0 (Marshmallow) eller senare, iOS 10.0 eller senare, 
eller iPhone 6 eller senare och är optimerad för smarttelefoner från Samsung (Galaxy S- och 
Galaxy Note-serierna).

• För förbättrad prestanda ändras appen SmartThings utan föregående meddelande eller kan stöd 
avslutas enligt tillverkarens policy.

• Rekommenderade krypteringssystem inkluderar WPA/TKIP och WPA2/AES. Nyare eller inte 
standardiserade Wi-Fi-autentiseringsprotokoll stöds inte.

• Trådlösa nätverk kan påverkas av omgivningens trådlösa kommunikationsmiljön.
• Om internetleverantören har registrerat datorns MAC-adress eller modem för identifiering, kan 

ditt smarta kylskåp från Samsung misslyckas med att ansluta till internet. Om detta händer ska 
du kontakta internetleverantören för att få hjälp.

• Brandväggsinställningarna på ditt nätverkssystem kan förhindra att ditt smarta kylskåp från 
Samsung kommer åt internet. Kontakta internetleverantören för att få teknisk hjälp. Om det här 
symptomet fortsätter ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter eller en återförsäljare.

• Om du vill konfigurera inställningarna för den trådlösa åtkomstpunkten (AP) ska du läsa 
användarhandboken för AP.

• Smarta kylskåp från Samsung stöder både Wi-Fi 2,4 GHz med IEEE 802.11 b/g/ n och protokoll 
för mjuk åtkomstpunkt (IEEE 802.11 n rekommenderas).

• Obehöriga trådlösa Wi-Fi-routrar kan misslyckas med att ansluta till tillämpliga smarta kylskåp 
från Samsung.
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Samsung-konto

Du måste registrera ditt Samsung-konto för att kunna använda appen. Om du inte har ett Samsung-
konto ska du följa instruktionerna på skärmen för appen för att skapa ett Samsung-konto gratis.

Komma igång

Slå på den enhet du vill ansluta, öppna appen SmartThings på telefonen och följ sedan anvisningarna 
nedan.

Om ett popup-meddelande där det står att en ny enhet har hittats visas trycker du på ADD NOW 
(LÄGG TILL NU).

Om ett popup-meddelande inte visas trycker du på knappen + och väljer sedan den enhet du vill 
ansluta i listan över tillgängliga enheter.

Om enheten inte finns med i listan över tillgängliga enheter trycker du på Supported Devices 
(Enheter som stöds), väljer enhetstyp (kylskåp) och väljer sedan specifik enhetsmodell.

Följ anvisningarna i appen för att konfigurera enheten. När konfigurationen är klar visas ditt kylskåp 
som ett ”kort” på skärmen Devices (Enheter).

Kylskåpsappen

Integrerad kontroll

Du kan övervaka och styra ditt kylskåp när du är hemma och i farten.

• Tryck på kylskåpsikonen på SmartThings-instrumentpanelen eller tryck på ikonen Enheter längst 
ned på kontrollpanelen och tryck sedan på kylskåps”kortet” för att öppna kylskåpssidan.

• Kontrollera driftstatus eller meddelanden relaterade till kylskåpet och ändra alternativ eller 
inställningar om det behövs.

OBS!

Vissa alternativ eller inställningar i kylskåpet kanske inte är tillgängliga för fjärrstyrning.
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Kategori Objekt Beskrivning

Övervakning

Kylskåpstemperatur Visar aktuell temperaturinställning för kylskåpet.

Frystemperatur Visar aktuell temperaturinställning för frysen.

Cool Select+ (FlexZone)-
inställningar

Visar inställningarna för Cool Select+ (FlexZone).

Självtest Identifierar onormal drift av kylskåpet.

Energiövervakning
Kontrollera ackumulerad strömförbrukning för 
kylskåpet för de senaste 180 dagarna.

Funktioner

Göra is

Du kan slå på eller stänga av 
istillverkningsfunktionen och kontrollera de aktuella 
inställningarna för funktionen.

Du kan även kontrollera istillverkningens status och 
process.

Högeffektskyl
Du kan slå på eller stänga av Högeffektskyl och 
kontrollera de aktuella inställningarna.

Högeffektsfrys
Du kan slå på eller stänga av Högeffektsfrys och 
kontrollera de aktuella inställningarna.

Alarm

Onormalt hög 
temperatur

Det här alarmet aktiveras när kylskåpet, frysen 
eller Cool Select+ (FlexZone) har onormalt höga 
temperaturer.

Dörren öppnad
Det här alarmet utlöses om kylskåpsdörren, 
frysdörren eller Cool Select+ (FlexZone)-dörren är 
öppen en viss tid.

Byte av vattenfilter
Det här alarmet påminner dig om att vattenfiltret 
måste bytas ut.

Bild från kylskåpets insida
Du kan se kylskåpets insida och veta när det är dags 
att fylla på vissa livsmedel.

Family Hub-applänk
Du kan ansluta till App Store och hämta 
kylskåpsappen.
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Rekommendationer för röstigenkänning

För röstigenkänningsfunktionen finns det en inbyggd mikrofon längst upp på kylskåpets display. Så 
här använder du röstigenkänningsfunktionen:

• Stå inom 1 meter från kylskåpet och tala högt och tydligt mot den inbyggda mikrofonen.
• Tala i normalt tempo. Minska omgivande ljud, t.ex. ljud från en tv i vardagsrummet.

OBS!

Röstigenkänningsfunktionen fungerar eventuellt inte om du står längre än 1 meter bort eller om du 
talar för lågt.

Samsung Family Hub

Installation
Gå till Google Play Butik, Galaxy Apps eller Apple App Store och sök efter ”Samsung Family Hub”. 
Hämta och installera appen Samsung Family Hub från Samsung Electronics på din smarta enhet.

OBS!

• Appen Samsung Family Hub är avsedd för Android 4.4 (KitKat) eller senare, eller iOS 8.0 eller 
senare och är optimerad för smarttelefoner från Samsung (Galaxy S- och Galaxy Note-serierna).

• För förbättrad prestanda kan appen Samsung Family Hub ändras utan föregående meddelande. 
Support kan upphöra i enlighet med tillverkarens policy.

• Trådlösa nätverk kan påverkas av omgivningens trådlösa kommunikationsmiljön.
• Om internetleverantören har registrerat datorns MAC-adress eller modem för identifiering, kan 

ditt smarta kylskåp från Samsung misslyckas med att ansluta till internet. Om detta händer ska 
du kontakta internetleverantören för att få hjälp.

• Brandväggsinställningarna på ditt nätverkssystem kan förhindra att ditt smarta kylskåp från 
Samsung kommer åt internet. Kontakta internetleverantören för att få teknisk hjälp. Om det här 
symptomet fortsätter ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter eller en återförsäljare.
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Samsung-konto
Du måste registrera ditt Samsung-konto för att kunna använda Samsung Family Hub-appen. Om 
du inte har ett Samsung-konto ska du följa instruktionerna på skärmen för appen för att skapa ett 
Samsung-konto gratis.

OBS!

Anslut din smarttelefon och kylskåpet genom att registrera ditt Samsung-konto i Inställningar  
Profil.

Objekt Beskrivning

Kalender Du kan dela ditt schema med din familj.

Att göra Du kan skapa och redigera en att göra-lista.

Memo Du kan överföra ett PM från kylskåpet till din smarttelefon eller skicka 
ett PM från din smarttelefon till kylskåpet.

Whiteboard Du kan överföra ett whiteboard-meddelande från kylskåpet till 
din smarttelefon eller skicka ett whiteboard-meddelande från din 
smarttelefon till kylskåpet.

Foto Du kan skicka foton från din smarttelefon till kylskåpet.

Visa insidan Du kan se insidan av kylskåpet, använda olika etiketter för att registrera 
livsmedelsspecifika förvaringsperioder och hålla koll på dem för att 
säkerställa att du använder livsmedlen före bäst-före-datum.

Shopping List Du kan skapa och redigera inköpslistor.
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Vattenmaskinens panel (endast på tillämpliga modeller)

01 02 03

01 Water (Vatten) / Lock (Lås) 02 Cubed Ice (Iskuber)

03 Crushed Ice (Krossad is)

01 Vatten / Lås (3 sek.)

Water (Vatten)
Tryck på knappen Water (Vatten) för kallt vatten. Motsvarande indikator 
tänds.

Lock (Lås)

Vattenmaskinens 
panel/spak

För att förhindra användning av knapparna på vattenmaskinens panel 
och spak ska du hålla Water (Vatten) nedtryckt i mer än 3 sekunder.

Om du håller knappen nedtryckt igen i mer än 3 sekunder inaktiveras 
Dispenser Lock (Vattenmaskinens lås).

OBS!

Lock (Lås) på vattenmaskinens panel påverkar inte kontrollerna på 
huvudpanelen. För att låsa huvudpanelen använder du funktionen 
Kontrollås på huvudpanelen.

02 Iskuber

Cubed Ice (Iskuber) Tryck på Cubed Ice (Iskuber) för iskuber. Motsvarande indikator tänds.

03 Krossad is

Crushed Ice (Krossad 
is)

Tryck på Crushed Ice (Krossad is) för krossad is. Motsvarande indikator 
tänds.
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Särskilda funktioner

Kylskåpets har användarorienterade enheter som du kan ta fördel av.

Vatten-/ismaskinen (endast på tillämpliga modeller)

Med hjälp av vattenmaskinen kan du få vatten med eller utan is.

Vattenmaskinen har 3 alternativ: kallt vatten, iskuber och krossad is. För att få kallt vatten ska du 
trycka på Water (Vatten) på vattenmaskinens panel. Sätt ett vattenglas under vattenmaskinen och 
tryck sedan på spaken.

Om du vill ha vatten med is

1. Med ismaskinen aktiverad ska du trycka 
på Cubed Ice (Iskuber) eller Crushed Ice 
(Krossad is) för att välja istypen.

2. Sätt ett vattenglas under vattenmaskinen 
och tryck sedan på spaken med glaset. Is 
kommer från maskinen.

3. Tryck på Water (Vatten) för att välja vatten.

4. Tryck på spaken med glaset. Vatten kommer 
från maskinen.

OBS!

• Maskinen slutar att fungera efter ca 1 minut om du fortsätter att trycka på maskinens spak. För 
att få mer vatten ska du släppa upp spaken och trycka på den igen.

• Se till att glaset är placerat under maskinen för att inte spilla vatten.
• Om du inte använder vattenmaskinen i 2–3 dagar kan vattnet lukta eller smaka konstigt. Det är 

inte ett systemproblem. Häll bort de första 1–2 glasen med vatten.

Ismaskinen (endast på tillämpliga modeller)

Kylskåpet har en inbyggd ismaskin som ger is automatiskt så att du kan njuta av filtrerat vatten 
med isbitar eller krossad is.

Göra is

När du har installerat kylskåpet och anslutit det ska du följa dessa instruktioner för att säkerställa 
korrekt istillverkning och för att hålla ishinken full med is:

1. Låt kylskåpet fungera under minst 24 timmar för att säkerställa optimal prestanda.

2. Tryck fram de första 4 till 6 isbitarna i ett glas.

3. Vänta ytterligare 8 timmar och tryck fram ytterligare 4 till 6 isbitar.

4. Vänta sedan ytterligare 16 timmar och tryck fram det första glaset fullt med is.
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OBS!

• Om du förbrukar all is på en gång måste du vänta 8 timmar innan du kan trycka fram de första 
4 till 6 iskuberna. Det säkerställer att ishinken fylls på ordentligt med is.

• Isbitar som genereras snabbt kan se vita ut. Det är normalt.

VAR FÖRSIKTIG

Mata ut is efter behållarens storlek.

• Om du matar ut för mycket is kan den trilla ner på golvet och leda till personskador.
• Is kan byggas upp och blockera isrännan.

Fylla vattenbehållaren med dricksvatten (endast på tillämpliga modeller)

Första gången den används ska du göra 
rent insidan av vattenbehållaren och torka 
ordentligt.

1. Håll i båda handtagen på behållarens 
framsida och dra ut så som visas.

A B

2. Öppna främre locket (A) på luckan eller hela 
luckan (B) och fyll på behållaren med högst 
5 liter vatten.

VAR FÖRSIKTIG

Överskrid inte max-linjen. Vattnet svämmar 
över.

3. Sätt tillbaka vattenbehållaren och montera 
i vattenmaskinens mekanism. Se till att 
framsidan (med locket på framsidan) på 
behållaren är vänt framåt.

VAR FÖRSIKTIG

• Se till att vattenbehållaren passar in i hyllan. Annars fungerar eventuellt inte vattenbehållaren 
korrekt.

• Använd inte kylskåpet utan att ha satt in vattenbehållaren. Det kan minska kylprestandan.
• Fyll på behållaren med dricksvatten, t.ex. mineralvatten eller renat vatten. Använd ingen annan 

vätska.
• Var försiktig när du flyttar på en full behållare. Fysisk skada kan uppstå om behållaren tappas.
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• Försök inte demontera den inbyggda pumpen på egen hand. Om den inbyggda pumpen skadas 
eller kopplas bort från vattenbehållaren fungerar inte vattenmaskinen.

Första användningen

• Tryck på maskinens spak i 10 sekunder för att släppa ut luften ur slangarna i systemet för 
vattenförsörjning.

• Häll bort de första sex glasen med vatten för att avlägsna orenheter i systemet för 
vattenförsörjning.

Ismaskinen (endast på tillämpliga modeller)
Kylskåpet har en inbyggd ismaskin som ger is automatiskt så att du kan njuta av filtrerat vatten 
med isbitar eller krossad is när du vill.

A B

Om du inte får någon is ska du först kontrollera 
om ismaskinen gör is korrekt.

Så här kontrollerar du ismaskinen

1. Håll försiktigt i ishinken (B) med båda 
händerna och ta bort den från isrännan (A).

2. Kontrollera om ishinken innehåller is på rätt 
sätt.

C

3. Tryck på knappen (C) på botten av 
ismaskinen. Du hör en rington (ding-dong) 
när du trycker på knappen.

4. Du hör en annan rington om ismaskinen 
fungerar korrekt.

OBS!

Om det här symptomet fortsätter ska du 
kontakta vattenledningens installatör eller ett 
lokalt Samsung-servicecenter.

VAR FÖRSIKTIG

• Tryck inte på knappen flera gånger efter att isfacket är fullt med is eller vatten. Vattnet kan rinna 
över eller en ispropp kan bildas.

• När kylskåpet ansluts till strömförsörjningen efter ett strömavbrott, kan ishinken innehålla en 
blandning av smält is och fastsatta isbitar, vilket resulterar i ett systemfel. För att undvika detta 
ska du se till att tömma ishinken innan du använder kylskåpet.
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• För att inte tappa ishinken ska du använda båda händerna när du tar bort eller sätter tillbaka 
ishinken.

• Låt inte barn hänga på eller leka med ismaskinen eller ishinken. Barn kan skadas.
• Stoppa aldrig in fingrarna eller andra föremål i vattenmaskinens hål eller isrännan. Det kan 

orsaka personskada eller materialskada.

OBS!

• Om du tar bort ishinken blinkar indikatorn för Ismaskin av.
• Om du tar bort ishinken påverkar det inte kylskåpets termiska och mekaniska prestanda.
• Frysens deklarerade lagringsvolym mäts med frysguiden och den nedersta hyllan efter att 

ismaskinen samt övre och nedre lådorna har tagits bort.
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För att garantera med lagringsutrymme (endast tillämpliga modeller)

A

B

Om du inte använder ismaskinen och behöver 
mer lagringsutrymme ska du ta bort ishinken 
(A). För sedan in Frysguiden (tillval) (B) på 
ishinkens plats.

C

D F

E

För att garantera mer utrymme, ta bort övre 
lådan (C), nedre lådan (D) och nedre lådans 
lucka (E). För sedan in den medföljande nedre 
hyllan (F).

OBS!

• Frysens temperatur eller användning 
påverkas inte av att lådorna tas bort.

• Frysens deklarerade lagringsvolym mäts 
med den nedersta hyllan efter att övre och 
nedre lådorna samt nedre lådans lucka har 
tagits bort.

För mer utrymme kan du ta bort 
vattenbehållaren och använda det utrymmet 
för att förvara mer livsmedel.

Om du inte använder ismaskinen och behöver 
mer lagringsutrymme ska du ta bort ishinken 
(G). För sedan in Frysguiden (tillval) (H) på 
isrännans plats.
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Ishinken

Om du inte använder ismaskinen under en 
längre tid kan isen formas till klumpar i 
ishinken. Om det händer ska du ta bort och 
tömma ishinken.

1. För att ta bort ishinken håller du i 
handtagen med båda händerna och lyfter 
på ishinken försiktigt och drar sedan utåt 
långsamt.

2. Ta bort och töm ishinken.

3. När du är klar vrider du på växelhandtaget 
på baksidan av hinken i 90° och placerar 
sedan hinken på rätt plats igen. Se till 
att hinken förs in korrekt tills du hör ett 
klickljud.

4. Håll Gör is nedtryckt i 3 sekunder för att 
nollställa ismaskinen.

VAR FÖRSIKTIG

• Använd inte för mycket kraft på hinkens 
lock. Locket kan gå sönder.

• Stäng inte dörren för hårt. Vatten kan spillas 
över ismaskinen.

• Se till att torka upp all is och allt vatten 
som kan ha fallit på golvet för att förhindra 
skador.

• För att undvika olyckor eller skador ska du 
inte låta barn leka med vattenmaskinen eller 
ismaskinen.

• Placera inte handen eller något objekt på 
isrännan. Det kan orsaka personskada eller 
produktskada.

OBS!

• Om indikatorn för Ismaskin av blinkar ska du ta bort och sätta tillbaka ishinken. Se till att den 
sätts tillbaka korrekt.

• Allt ljud som kommer från ismaskinen medan den tillverkar is är normalt.
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• Medan dörren är öppen fungerar varken ismaskinen eller vattenmaskinen.

Vattentryck
Om du vill kontrollera hur mycket vatten som flödar in i isfacket ska du följa de här stegen.

A

1. Ta bort ishinken.

2. Tryck på knappen (A) på botten av 
ismaskinen. Normalt sett fylls isfacket med 
vatten på några minuter.

3. Om vattennivån är lägre än förväntat 
ska du kontrollera vattentrycket i 
vattenförsörjningsledningen från 
vattenkällan. Det är inte ett systemproblem.

VAR FÖRSIKTIG

• Tryck inte på knappen på botten av ismaskinen när facket är fullt med vatten. Vattnet kan rinna 
över eller en ispropp kan bildas.

• Se till att ishinken sätts i korrekt. Annars fungerar inte ismaskinen.
• Vid strömavbrott, ta bort isfacket. Vatten kan rinna ut.
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Hantering och skötsel

Hyllor (kylskåp/frys)

Rear

1

• För att ta bort en hylla ska du öppna 
motsvarande dörr. Håll i hyllans front, lyft 
upp den lite och dra ut.

• Om dörren inte öppnas helt ska du dra ut 
hyllan halvvägs mot fronten och vända på 
den för att ta bort den.

2

3

VAR FÖRSIKTIG

• Hyllan måste sättas i korrekt. Infoga inte 
upp och ned.

• Glasbehållare kan skrapa ytan på 
glashyllorna.

• För inte in en hylla i vinhyllan. Detta kan 
skada kylskåpet. (Endast på tillämpliga 
modeller)

Dörrfack

För att ta bort ett dörrfack ska du hålla i 
framsidan på facket, lyfta upp det försiktigt och 
ta bort det.

U
nderhåll
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Lådor

Lyft försiktigt upp lådans framsida och dra ut 
den.

Grönsaks-/torrlådor

Ta bort grönsakslådan från frysen eller 
torrlådan från frysen.

1. Ta först bort de omgivande universalfacken 
om det behövs.

A

2. Om kylskåpet har en lucka (A) för grönsaks-/
torrlådan ska du ta bort luckan. För detta 
skjuter du ut luckan medan du håller ned 
klämmorna på båda sidorna av luckan.

3. Dra försiktigt ut grönsaks-/torrlådan.

Ishinken
Information om att ta bort ismaskinens hink finns i avsnittet Ismaskinens hink på sidan 63.
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Dammsugning

Insidan och utsidan

VARNING

• Använd inte bensen, thinner eller rengöringsmedel för hem/bil, t.ex. Clorox™, för rengöring. De 
kan skada ytan på kylskåpet och orsaka en brand.

• Spreja inte vatten på kylskåpet. Det kan orsaka elstötar.
• Stoppa aldrig in fingrarna eller andra objekt i vattenmaskinens hål.

VAR FÖRSIKTIG

• Spreja inte vatten direkt på LCD-displayen. Det kan orsaka brand, elektrisk kortslutning eller 
skador.

• Repa inte LCD-displayen eller högtalaren. Det kan leda till permanenta skador.

Använd en torr trasa med jämna mellanrum för att torka bort alla främmande föremål som damm 
eller vatten från kontaktens terminal och kontaktpunkterna.

1. Koppla bort strömsladden.

2. Använd en fuktad, mjuk, luddfri trasa eller pappershandduk för att rengöra kylskåpets insida och 
utsida.

3. När det är klart använder du en torr duk eller pappershandduk för att torka ordentligt.

4. Koppla in strömsladden.

Den invändiga kameran

OBS!

Använd en bomullspinne eller mikrofiberduk 
för att rengöra kameran på kylskåpets vänstra 
dörr.
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Is-/vattenmaskinen (endast på tillämpliga modeller)

OBS!

Av hygieniska skäl ska du rengöra dispenserområdet ofta.

VAR FÖRSIKTIG

När krossad is väljs kan vissa kvarvarande isbitar samlas i isrännan. För att förhindra detta ska du 
ta bort återstående is från rännan med en mjuk, ren trasa.

Gummitätningar
Om gummitätningarna på en dörr blir smutsiga kan dörren inte stängas ordentligt och minska 
kylskåpets prestanda och effektivitet. Använd ett milt rengöringsmedel och fuktig trasa för att 
rengöra gummitätningarna. Torka sedan noga med en trasa.

Bakre panel

För att hålla sladdar och utsatta delar på 
baksidan fri från smuts ska du dammsuga 
panelen en eller två gånger per år.

VAR FÖRSIKTIG

Ta inte bort det bakre panelskyddet. Elstötar kan uppstå.

Byte

Lampor
Du får inte byta ut lamporna själv. Om du behöver byta ut kylskåpets lampor ska du kontakta ett 
lokalt Samsung-servicecenter.
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Granska kontrollpunkterna nedan innan du ringer efter service. Alla servicesamtal angående 
normala situationer (inga defekta fall) kommer att faktureras användaren.

Allmänt

Temperatur

Symtom Möjliga orsaker Lösning

Kylskåp/frys fungerar 
inte.

Kylskåpets/frysens 
temperatur är varm.

• Strömsladden är inte korrekt 
inkopplad.

• Koppla in strömsladden 
korrekt.

• Temperaturkontrollen är inte 
korrekt inställd.

• Ställ in temperaturen lägre.

• Kylskåpet står nära en 
värmekälla eller direkt solljus.

• Håll kylskåpet borta från direkt 
solljus eller en värmekälla.

• Inte tillräckligt med spel mellan 
kylskåpet och väggar eller 
skåp i närheten.

• Vi rekommenderar att spelet 
mellan kylskåpet och väggar i 
närheten (eller skåp) är mer än 
50 mm.

• Kylskåpet är överlastat. 
Mat blockerar 
kylskåpsventilationen.

• Överlasta inte kylskåpet. 
Tillåt inte att mat blockerar 
ventilationen.

Kylskåpet/frysen 
överkyler.

• Temperaturkontrollen är inte 
korrekt inställd.

• Ställ in temperaturen på ett 
högre värde.

Den inre väggen är het.
• Kylskåpet har värmesäkra rör i 

den inre väggen.

• För att undvika att kondens 
bildas har kylskåpet 
värmeskyddade rör i 
hörnen på framsidan. Om 
omgivningstemperaturen 
stiger fungerar eventuellt inte 
utrustningen effektivt. Det är 
inte ett systemproblem. Felsökning
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Lukt

Symtom Möjliga orsaker Lösning

Kylskåpet luktar.

• Dålig mat.
• Rengör kylskåpet och avlägsna 

all dålig mat.

• Mat med stark lukt.
• Se till att starkt luktande 

livsmedel är lufttätt inslagna.

Frost

Symtom Möjliga orsaker Lösning

Frost runt ventilationen. • Mat blockerar ventilationen.
• Se till att ingen mat blockerar 

kylskåpsventilationen.

Frost på de inre 
väggarna.

• Dörren är inte ordentligt 
stängd.

• Se till att maten inte 
blockerar dörren. Rengör 
dörrpackningen.

Kondens

Symtom Möjliga orsaker Lösning

Kondens uppstår på de 
inre väggarna.

• Om en dörr lämnas öppen 
kommer fukt in i kylskåpet.

• Avlägsna fukten och lämna inte 
dörren öppen under en lång 
tid.

• Mat med högt 
fuktighetsinnehåll.

• Se till att livsmedel är lufttätt 
inslagna.

Vatten/is (endast på modeller med vattenmaskin)

Symtom Möjliga orsaker Lösning

Vattenflödet är svagare 
än normalt.

• Vattentrycket är för lågt.
• Kontrollera att vattentrycket är 

mellan 20 och 120 psi.

Ismaskinen gör ett 
surrande ljud.

• Ismaskinsfunktionen är 
aktiverad men vattentillförseln 
till kylskåpet är inte ansluten.

• Stäng av ismaskinen.
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Symtom Möjliga orsaker Lösning

Ismaskinen producerar 
ingen is.

• Ismaskinen har precis 
installerats.

• Du måste vänta i 12 timmar 
för att kylskåpet ska börja 
producera is.

• Frystemperaturen är för hög.

• Ställa in frystemperaturen på 
under -18 °C (0 °F) eller -20 °C 
(-4 °F) i omgivning med varm 
luft.

• Låset för vattenmaskinens 
panel är aktiverat.

• Inaktivera låset för 
vattenmaskinens panel.

• Ismaskinen är av • Slå på ismaskinen.

Is matas inte ut.

• Is kan fastna om ismaskinen 
inte används under en längre 
tid (ca 3 veckor).

• Om du inte kommer att 
använda kylskåpet under 
en längre tid ska du tömma 
ishinken och stänga av 
ismaskinen.

• Ishinken är inte ordentligt isatt.
• Se till att ishinken är ordentligt 

isatt.

• Vattenledningen är inte korrekt 
ansluten eller vattentillförseln 
är inte på.

• Kontrollera om 
vattenledningen är korrekt 
installerad. Kontrollera om 
vattenledningens stoppkran är 
stängd.
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Symtom Möjliga orsaker Lösning

Vatten matas inte ut.

• Vattenledningen är inte korrekt 
ansluten eller vattentillförseln 
är inte på.

• Kontrollera om 
vattenledningen är korrekt 
installerad. Kontrollera om 
vattenledningens stoppkran är 
stängd.

• Låset för vattenmaskinens 
panel är aktiverat.

• Inaktivera låset för 
vattenmaskinens panel.

• Ett vattenfilter från tredje part 
installerades.

• Använd endast filter från eller 
godkända av Samsung.

• Ej godkända filter kan läcka 
och skada kylskåpet.
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Hör du onormala ljud från kylskåpet?

Granska kontrollpunkterna nedan innan du ringer efter service. Eventuella servicesamtal relaterade 
till normala ljud debiteras användaren.

Dessa ljud är normala.

• När driften börjar eller slutar kan kylskåp göra ljud som liknar en bilmotor när den startar. 
Eftersom driften stabiliseras minskar ljuden. 

Klickar!
eller Piper!

Surrar!

• Medan fläkten är i drift kan dessa ljud förekomma. När kylskåpet når den inställda temperaturen 
uppstår inget fläktljud. 

SSSRRR! Spinner!

• Under en avfrostningscykel kan vatten droppa på avfrostningsvärmaren, vilket avger fräsande 
ljud.

Väser!
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Svenska74 

Felsökning

• När kylskåpet kyler och fryser rör sig kylgas genom slutna rör och orsakar bubblande ljud.

Bubblar!

• Eftersom kylskåpets temperatur ökar eller minskar drar plastdelar ihop sig och expanderar vilket 
skapar knackande ljud. Dessa ljud uppstår under avfrostningscykeln eller när elektroniska delar 
arbetar.

Knakar!

• För ismaskinmodeller: När vattenventilen öppnas för att fylla ismaskinen kan surrande ljud 
uppstå.

• På grund av tryckutjämnande vid öppning och stängning av kylskåpsdörren kan svischande ljud 
uppstå.
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Felsökning

SmartThings

Symtom Åtgärd

Appen ”SmartThings” 
hittades inte i 
appbutiken.

• Appen SmartThings är avsedd för Android 6.0 (Marshmallow) eller 
senare, iOS 10.0 eller senare, eller iPhone 6 eller senare och är 
optimerad för smarttelefoner från Samsung (Galaxy S- och Galaxy 
Note-serierna).

Appen SmartThings 
fungerar inte.

• Appen SmartThings är endast tillgänglig på tillämpliga modeller.
• Den gamla appen för smarta kylskåp från Samsung kan inte ansluta 

med Samsung Smart Home-modeller.

Appen SmartThings är 
installerad men är inte 
ansluten till kylskåpet.

• Du måste logga in på ditt Samsung-konto för att använda appen.
• Se till att din router fungerar normalt.
• Om du inte har anslutit kylskåpet till appen SmartThings efter att 

appen installerades måste du ansluta med hjälp av appens funktion 
för enhetsregistrering.

Det gick inte att logga in 
på appen.

• Du måste logga in på ditt Samsung-konto för att använda appen.
• Om du inte har ett Samsung-konto ska du följa instruktionerna på 

skärmen för appen för att skapa ett.

Ett felmeddelande 
visas när jag försöker 
registrera mitt kylskåp.

• Enkel anslutning kan misslyckas på grund av avståndet från 
åtkomstpunkten (AP) eller elektriska störningar från omgivningens 
miljö. Vänta en stund och försök igen.

Appen SmartThings 
ansluts till kylskåpet 
men fungerar inte.

• Avsluta och starta om appen SmartThings eller koppla ur och 
återanslut routern.

• Dra ur kylskåpets strömsladd och koppla sedan in den igen efter 
1 minut.
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Felsökning

Samsung Family Hub

Symtom Åtgärd

Appen ”Samsung Family 
Hub” hittades inte i 
appbutiken.

• Appen Samsung Family Hub är tillgänglig för smarttelefoner som 
kör Android 4.4 (KitKat) eller senare, eller iOS 8.0 eller senare.

Det gick inte att logga in 
på appen.

• Du måste logga in på ditt Samsung-konto för att använda appen.
• Om du inte har ett Samsung-konto ska du följa instruktionerna på 

skärmen för appen för att skapa ett.
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Felsökning

LCD

Symtom Åtgärd

Kan inte ansluta till tv:n.

• Det här kylskåpet kan endast ansluta till Samsung Smart TV 
6400-serien eller senare modeller som släppts 2015 eller senare. 
Kontrollera modellnamnet på tv:n först.

• Nätverksanslutningar kan avbrytas temporärt. Stäng av tv:n och 
försöka sedan igen.

Innervybilden ser 
utbuktande ut eller 
ofullständig.

• Kanterna på den inte vyn kan se utbuktande ut. Utbuktningen 
orsakas av kamerans konvexa lins.

• Den inre vyn kan vara ofullständig på grund av de döda vinklarna 
i de vänstra och högra hörnen eller skärmad beroende på hur 
livsmedel har placerats. Se till att placera livsmedel i mitten fram.

Mätningen som visas av 
kylskåpshanteraren är 
inte korrekt.

• Förhållandena som visas kan skilja sig åt från den aktuella 
temperaturen och luftfuktigheten.
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OBS!

Härmed försäkrar Samsung Electronics att apparaten av radioutrustningstyp uppfyller direktivet 
2014/53/EU.

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Den officiella 
försäkran om överensstämmelse hittar du på http://www.samsung.com. Gå till Support > Sök 
produktsupport och ange modellnamn.

VAR FÖRSIKTIG

5 GHz WLAN-funktionen på den här utrustningen får endast användas inomhus. Den här 
utrustningen får användas i alla EU-länder.

Frekvensintervall Sändareffekt (max.)

Wi-Fi

2 412–2 472 MHz 20 dBm

5 120–5 250 MHz 23 dBm

5 250–5 350 MHz 20 dBm

5 470–5 725 MHz 27 dBm

Bluetooth 2 402–2 480 MHz 20 dBm

Kontakta SAMSUNG WORLD WIDE

Om du har några frågor eller kommentarer gällande Samsungs produkter ska du kontakta ett 
SAMSUNG kundcenter.

Land Kontaktcenter Webbplats
NORWAY 815 56480 www.samsung.com/no/support

DENMARK  707 019 70 www.samsung.com/dk/support

FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support

SWEDEN 0771 726 786 www.samsung.com/se/support

DA68-03728E-01

Untitled-8   80 2018-05-04   �� 5:48:33


	SBS_RS8000NC_DA68-03728E-01_SV
	Säkerhetsinformation
	Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsanvisningar:
	Allvarliga varningsmeddelanden för transport och leverans
	Kritiska installationsvarningar
	Försiktighetsåtgärder vid installation
	Kritiska varningar för användning
	Försiktighetsåtgärder vid användning
	Försiktighetsåtgärder vid rengöring
	Kritiska varningar för kassering
	Fler tips för korrekt användning
	Tips för att spara energi
	Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande användningsområden som:
	Instruktioner om WEEE

	Installation
	En överblick över kylskåpet
	Stegvis installation
	Ta bort dörren för ingång

	Verksamhet
	Användargränssnitt
	SmartThings
	Rekommendationer för röstigenkänning
	Samsung Family Hub
	Vattenmaskinens panel (endast på tillämpliga modeller)
	Särskilda funktioner

	Underhåll
	Hantering och skötsel
	Dammsugning
	Byte

	Felsökning
	Allmänt
	Hör du onormala ljud från kylskåpet?
	SmartThings
	Samsung Family Hub
	LCD


	SBS_RS8000NC_DA68-03728E-01_DA
	Sikkerhedsinformationer
	Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler:
	Alvorlige advarselstegn for transport og stedet
	Vigtige advarsler vedrørende installation
	Forsigtighed under installation
	Vigtige advarsler vedrørende brug
	Forsigtighed under brug
	Forsigtighed under rengøring
	Vigtige advarsler vedrørende bortskaffelse
	Flere tips til korrekt anvendelse
	Tips til energibesparelse
	Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, som f.eks.
	Instruktioner vedrørende affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

	Installation
	Overblik over køleskabet
	Trin for trin-installation
	Sådan fjernes døren for at få køleskabet ind

	Drift
	Brugergrænseflade
	SmartThings
	Anbefalinger for stemmegenkendelse
	Samsung Family Hub
	Dispenserpanel (kun relevante modeller)
	Specialfunktioner

	Vedligeholdelse
	Håndtering og pleje
	Rengøring
	Udskiftning

	Fejlfinding
	Generelt
	Hører du unormale lyde fra køleskabet?
	SmartThings
	Samsung Family Hub
	LCD


	SBS_RS8000NC_DA68-03728E-01_NO
	Sikkerhetsinformasjon
	Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler:
	Alvorlige varseltegn for transport og område
	Kritiske installasjonsadvarsler
	Forsiktighetsregler ved installasjon
	Kritiske bruksadvarsler
	Forsiktighetsregler ved bruk
	Forsiktighetsregler ved rengjøring
	Kritiske avhendingsadvarsler
	Ekstra tips til riktig bruk
	Tips for å spare energi
	Dette apparatet er tiltenkt brukt i husholdninger og i andre lignende bruksområder, for eksempel
	Instruksjoner om WEEE

	Installasjon
	Kort om kjøleskapet
	Trinnvis installasjon
	Dørfjerning i åpninger

	Drift
	Brukergrensesnitt
	SmartThings
	Anbefalinger for talegjenkjenning
	Samsung Family Hub
	Dispenserpanel (bare aktuelle modeller)
	Spesialfunksjoner

	Vedlikehold
	Håndtak og vedlikehold
	Rengjøring
	Utskiftning

	Feilsøking
	Generelt
	Kommer det unormale lyder fra kjøleskapet?
	SmartThings
	Samsung Family Hub
	LCD


	SBS_RS8000NC_DA68-03728E-01_FI
	Turvallisuusohjeet
	Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä:
	Tärkeitä kuljetusta ja sijoituspaikkaa koskevia varoituksia
	Tärkeitä asennukseen liittyviä varoituksia
	Asennukseen liittyviä muistutuksia
	Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia
	Käyttöön liittyviä muistutuksia
	Puhdistamiseen liittyviä muistutuksia
	Tärkeitä hävittämiseen liittyviä varoituksia
	Lisävinkkejä oikeanlaiseen käyttöön
	Energiansäästövinkkejä
	Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja sitä vastaaviin käyttötilanteisiin, esimerkiksi
	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet

	Asentaminen
	Jääkaapin kuvaus
	Vaiheittainen asennus
	Oven irrottaminen sisäänvientiä varten

	Toiminnot
	Käyttöliittymä
	SmartThings
	Puheentunnistukseen liittyviä suosituksia
	Samsung Family Hub
	Annostelupaneeli (vain soveltuvissa malleissa)
	Erikoisominaisuudet

	Huolto
	Käsittely ja huolto
	Puhdistaminen
	Vaihtaminen

	Vianmääritys
	Yleistä
	Kuuluuko jääkaapista epänormaalia ääntä?
	SmartThings
	Samsung Family Hub
	LCD





