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Säkerhetsinformation

•	 Innan du använder ditt nya Samsung-kylskåp, läs denna 
bruksanvisning noggrant för att du säkert och effektivt ska 
kunna använda funktionerna som din nya apparat erbjuder dig. 

•	 Denna apparat är inte avsedd att användas av personer 
(inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller 
brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller 
får instruktioner angående användning av apparaten av en 
person som ansvarar för deras säkerhet. 

•	 Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt, 
och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental 
förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under tillsyn 
eller om de fått instruktioner om användningen av enheten på 
ett säkert sätt och förstår farorna som är involverade. Barn får 
inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska 
inte utföras av barn utan tillsyn. 

•	 Varningar och Viktiga säkerhetsinstruktioner i denna handbok 
täcker inte alla tänkbara förhållanden och situationer som kan 
uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, försiktighet 
och omsorg vid installation, underhåll och drift av apparaten. 

•	 Eftersom följande bruksanvisningar omfattar olika modeller kan 
kylskåpets egenskaper skilja sig något från vad som beskrivs 
i denna bruksanvisning och varningssymbolerna är inte alltid 
desamma. Om du har några frågor eller funderingar, kontakta 
närmaste servicecenter eller sök efter hjälp och information 
online på www.samsung.com. 

•	 R-600a eller R-134a används som kylmedel. Kontrollera 
kompressorns etikett på apparatens baksida eller märkplåten 
inne i kylskåpet för att se vilket kylmedel som används i ditt 
kylskåp. Om produkten innehåller brandfarlig gas (kylmedel 
R-600a), kontakta din kommun för säker avfallshantering av 
denna produkt. 
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•	 För att undvika att skapa en lättantändlig gas-luftblandning om 
en läcka i kylkretsen inträffar, skall storleken på rummet där 
apparaten placeras vara stort nog i förhållande till hur mycket 
kylmedel som används. 

•	 Starta aldrig en apparat som visar tecken på skada. Om du är 
osäker, kontakta din återförsäljareRummets storlek måste vara 
1 m³ för varje 8 g R-600a kylmedel som apparaten innehåller. 
Mängden kylmedel i just din apparat visas på märkplåten inne 
i apparaten. 

•	 Kylmedel som läcker från rören kan antändas eller orsaka 
ögonskada. Om kylmedel läcker ur röret, undvik öppen flamma 
och flytta allt som är brandfarligt bort från produkten och 
ventilera rummet omedelbart. 

-	 Underlåtenhet att göra detta kan leda till brand eller explosion. 
 

               Varning: Risk för brand / brandfarligt material

Säkerhetsinformation
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Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsåtgärder:
Följ alla säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning. Den här 
bruksanvisningen använder följande säkerhetssymboler. 

 VARNING

Faror och osäkra metoder som kan leda till allvarlig personskada 
och/eller dödsfall. 

 VARNING

Faror och osäkra metoder som kan leda till allvarlig personskada 
och/eller skada på egendom. 

 NOTERA

Användbar information som hjälper användaren att förstå och fullt 
kunna nyttja kylskåpet. 

Dessa varningar är till för att förhindra att du eller andra 
skadas. Var noga med att följa dem. 
Efter att ha läst detta avsnitt, förvara den på en säker plats 
för framtida referens. 

Säkerhetsinformation
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Allvarliga varningstecken för transport och plats

 VARNING

•	 Vid transport och installation av apparaten, bör försiktighet 
vidtas för att säkerställa att kylsystemet inte skadas. 

-	 Kylmedel som läcker ut från rörsystemet kan antändas eller 
orsaka ögonskada. Om en läcka upptäcks, undvik öppen 
flamma eller potentiella antändningskällor och vädra rummet 
där apparaten är placerad under flera minuter. 

-	 Denna apparat innehåller en liten mängd 
isobutansköldmedium (R-600a), en naturgas med hög 
miljökompatibilitet, vilken dock också är brandfarlig. Vid 
transport och installation av apparaten, bör försiktighet vidtas 
för att säkerställa att inga delar av kylsystemet skadas. 

•	 Rör inte vattenslangen på baksidan av kylskåpet vid transport 
och installation av kylskåpet. 

-	 Detta kan skada kylskåpet och följaktligen kan inte vattenpumpen 
användas. 

Viktiga installationsvarningar

 VARNING

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

-	 Försämrad isolering på elektriska delar kan orsaka elchock 
eller brand. 

•	 Placera inte kylskåpet i direkt solljus eller utsätt för värme från 
spis, värmefläkt eller andra apparater. 

•	 Anslut inte flera apparater till samma strömkabel. Kylskåpet 

Säkerhetsinformation
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ska alltid vara inkopplat i sitt eget individuella eluttag, som 
har en spänning som är lika hög som vad som anges på 
kylskåpets märkskylt. 

-	 Detta ger den bästa prestandan och förhindrar även 
överbelastning på husets ledningar, som kan orsaka brandfara 
från överhettade ledningar. 

•	 Om vägguttaget är löst, sätt inte i stickkontakten. 
-	 Det finns risk för elchock. 
•	 Använd inte en strömkabel som har sprickor eller skador längs 

med sladden eller vid ändarna. 
•	 Böj inte strömkabeln för mycket och placera inga tunga föremål 

på den. 
•	 Du bör inte dra eller böja strömkabeln alltför mycket. 
•	 Du bör inte vrida eller slå knut på strömsladden. 
•	 Häng inte upp strömsladden över ett metallobjekt, lägg aldrig 

ett tungt föremål på strömsladden, placera inte strömsladden 
mellan föremål och lägg inte in strömsladden i utrymmet 
bakom apparaten. 

•	 När du flyttar kylskåpet, vara noga med att inte köra över 
sladden eller skada strömsladden. 

-	 Detta kan orsaka elchock eller brand. 
•	 Koppla aldrig ur kylskåpet genom att dra i nätsladden. Håll 

alltid i kontakten ordentligt och dra rakt ut. 
-	 Skador på ledningen kan orsaka kortslutning, brand och/eller 

elchock. 
•	 Använd inte aerosoler i närheten av kylskåpet. 
-	 Användning av aerosoler nära kylskåpet kan orsaka explosion 

eller brand. 
•	 Installera inte denna apparat nära en värmare eller brännbart 

material. 
•	 Installera inte denna apparat på en plats där gasläckor kan uppstå. 
-	 Detta kan orsaka elchock eller brand. 

Säkerhetsinformation
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•	 Kylskåpet måste installeras och placeras i enlighet med 
bruksanvisningen innan det används. 

•	 Anslut strömkontakten i rätt läge och med sladden hängande 
nedåt. 

-	 Om du ansluter strömkontakten upp och ner, finns risk att 
kabeln skärs av och detta kan orsaka brand eller elchock. 

•	 Se till att stickkontakten inte har blivit krossad eller skadad 
av baksidan av kylskåpet. 

•	 Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. 
-	 Det finns kvävningsrisk om ett barn lägger 

förpackningsmaterialet runt hans eller hennes huvud. 
•	 Apparaten ska placeras så att kontakten är åtkomlig efter 

installationen. 
-	 Om du inte gör det, kan det orsaka elchock eller brand på 

grund av elektriskt läckage. 
•	 Installera inte denna apparat på en fuktig, oljig eller dammig 

plats, på en plats som utsätts för direkt solljus eller vatten 
(regnfall). 

-	 Försämrad isolering på elektriska delar kan orsaka elchock 
eller brand. 

•	 Om du hittar damm eller vatten i kylskåpet, dra ut stickkontakten 
och kontakta Samsung Electronics servicecenter. 

-	 Annars finns det risk för brand. 
•	 Stå inte på apparaten eller placera föremål (t. ex. tvätt, tända 

ljus, tända cigaretter, diskar, kemikalier, metallobjekt osv.) 
på apparaten. 

-	 Detta kan orsaka elchock, brand, problem med produkten eller 
skada. 

•	 Du måste ta bort all skyddande plastfilm innan du sätter på 
produkten. 

Säkerhetsinformation
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•	 Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med 
snäppringar som används för justering av dörren eller 
vattenrörets spännen. 

-	 Det finns kvävningsrisk om ett barn sväljer en snäppring 
eller vattenrörsplast. Förvara snäppringarna och vattenrörets 
spännen utom räckhåll för barn. 

•	 Kylskåpet måste vara jordat på ett säkert sätt. 
-	 Se alltid till att du har jordat kylskåpet innan du försöker 

undersöka eller reparera någon del av apparaten. 
Strömläckage kan orsaka allvarlig elektrisk stöt. 

•	 Använd aldrig gasledningar, telefonlinjer eller andra potentiella 
åskledare som grund. 

-	 Du måste jorda kylskåpet för att undvika strömläckage och 
elchock som orsakas av strömläckage från kylskåpet. 

-	 Detta kan orsaka elchock, brand eller andra problem med 
produkten. 

•	 Sätt i stickkontakten i vägguttaget ordentligt. Använd inte en 
skadad strömkontakt, skadad nätsladd eller ett löst sittande 
vägguttag. 

-	 Detta kan orsaka elchock eller brand. 
•	 Om strömsladden är skadad, bör den omedelbart ersättas av 

tillverkaren eller dess servicerepresentant. 
•	 Säkringen på kylskåpet måste bytas omedelbart av en 

kvalificerad tekniker eller servicefirma. 
-	 Om du inte gör detta, kan det leda till elchock eller 

personskador. 
•	 Kontrollera att strömsladden inte sitter fast eller skadad när du 

placerar apparaten på sin plats. 
•	 Försök inte placera flera portabla uttag eller bärbara 

nätaggregat på baksidan av apparaten. 

Säkerhetsinformation



10 Svenska    

 

S
äkerhetsinform

ation

Installationsanvisningar

 VARNING

•	 Lämna tillräckligt med utrymme runt kylskåpet och montera det 
på en plan yta. 

-	 Om ditt kylskåp inte står plant, kan det minska 
kylningseffektivitet och hållbarhet. 

-	 Håll ventilationsöppningen i apparatens hölje och 
monteringskonstruktionen fri från föremål. 

•	 Låt apparaten stå påslagen i 2 timmar efter installation innan 
du ställer in mat. 

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

-	 Om du inte gör detta kan det leda till elchock, brand, explosion, 
problem med produkten eller skada. 

Säkerhetsinformation
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Viktiga varningar vid användning

 VARNING

•	 Sätt inte i strömkontakten i ett vägguttag med våta händer. 
-	 Detta kan orsaka elchock. 
•	 Förvara inte föremål ovanpå aparaten. 
-	 När du öppnar eller stänger dörren, kan artiklarna falla ner och 

orsaka personskador och/eller materiella skador. 
•	 Sätt inte in händer, fötter eller metallobjekt (till exempel 

ätpinnar, osv.) i botten eller på baksidan av kylskåpet. 
-	 Detta kan orsaka elchock eller skada. 
-	 Eventuella vassa kanter kan orsaka personskada. 
•	 Rör inte innerväggarna i frysen eller produkter som förvaras 

i frysen med våta händer. 
-	 Detta kan orsaka frostskador. 
•	 Placera inte föremål fyllt med vatten på kylskåpet. 
•	 Vid spill, så finns det en risk för brand eller elchock. 
•	 Förvara inte flyktiga eller brandfarliga föremål eller ämnen 

(bensen, tinner, propangas, alkohol, eter, LP-gas och andra 
liknande produkter) i kylskåpet. 

-	 Detta kylskåp är endast lämpat för lagring av mat. 
-	 Detta kan leda till brand eller explosion. 
•	 Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med 

apparaten. 
-	 Håll fingrarna borta från "klämpunkts"-områden. Öppningen 

mellan dörrar och skåp är små. Var försiktig när du öppnar 
dörrarna när barn är i närheten. 

•	 Låt inte barn hänga på dörren eller dörrkorgarna. Allvarlig 
skada kan uppstå. 

•	 Låt inte barn gå in i kylskåpet. De kan fastna. 

Säkerhetsinformation
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•	 Sätt inte in händerna under apparaten. 
-	 Eventuella vassa kanter kan orsaka personskada. 
•	 Förvara inte mediciner, vetenskapligt material eller 

temperaturkänsliga produkter i kylskåp. 
-	 Produkter som kräver strikt temperaturkontroll får inte förvaras 

i kylskåp. 
•	 Placera inte och använd inte någon elektrisk apparat 

inne i kylskåpet/frysen, om den inte är av en typ som 
rekommenderas av tillverkaren. 

•	 Om det luktar farmaceutiskt eller rök, dra ut kontakten 
direkt och kontakta Samsung Electronics servicecenter. 

•	 Om du hittar damm eller vatten i kylskåpet, dra ut 
stickkontakten och kontakta Samsung Electronics 
servicecenter. 

-	 Annars finns det risk för brand. 
•	 Låt inte barn stå på lådorna. 
-	 Lådan kan gå sönder och få dem att halka. 
•	 Lämna inte dörrarna till kylskåpet öppna medan kylskåpet är 

obevakat och låt inte barnen gå in i kylskåpet. 
•	 Låt inte barn gå in i lådan. 
-	 Det finns en kvävningsrisk om man skulle fastna eller annan 

personskada. 
•	 Överfyll inte kylskåpet med mat. 
-	 När du öppnar dörren kan ett föremål falla ut och orsaka 

personskada eller materiella skador. 
•	 Spreja inte flyktiga material, så som insektsmedel på 

apparatens yta. 
-	 Förutom att vara skadligt för människor kan det också leda till 

elektriska stötar, brand eller andra problem med produkten. 

Säkerhetsinformation
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•	 Placera aldrig fingrar eller andra föremål i vattenbehållarens 
hål, isrännan eller ismaskinen. 

-	 Det kan leda till personskador eller materiella skador. 
•	 Placera inte ämnen som är teperaturkänsliga, t. ex. 

brandfarliga sprejer, brandfarliga föremål, torris, medicin eller 
kemikalier nära eller inuti kylskåpet. 

•	 Använd inte en hårtork för att torka insidan av kylskåpet. Detta 
kan orsaka elchock eller brand. 

-	 Detta kan orsaka elchock eller brand
•	 Fyll vattentanken, isbrickan och vattenbehållarna för isbitar 

endast med dricksvatten (mineralvatten eller renat vatten). 
-	 Fyll inte tanken med te, juice eller sportdryck, det kan skada 

kylskåpet. 
•	 Stå inte på apparaten eller placera föremål (t. ex. tvätt, tända 

ljus, tända cigaretter, diskar, kemikalier, metallobjekt osv.) 
på apparaten. Detta kan orsaka elchock, brand, problem med 
produkten eller skada. Placera inte föremål fyllt med vatten på 
kylskåpet. 

-	 Vid spill, så finns det en risk för brand eller elchock. 
•	 Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för 

att påskynda avfrostningsprocessen, annat än vad som 
rekommenderas av tillverkaren. 

•	 Skada inte kylkretsen. 
•	 Titta inte in direkt i UV-lampan under långa perioder. 
-	 Detta kan resultera i belastning på ögat på grund av den 

ultravioletta strålningen. 
•	 Sätt inte in kylskåpshyllan upp och ner. Hyllans stopp fungear 

då inte. 
-	 Det kan orsaka personskador på grund av att glashyllan trillar ner. 
•	 Håll fingrarna borta från "klämpunkts"-områden. Öppningen 

mellan dörrar och skåp är små. Var försiktig när du öppnar 
dörrarna när barn är i närheten. 

Säkerhetsinformation
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•	 Om en gasläcka upptäcks, undvik öppen flamma eller 
potentiella antändningskällor och vädra rummet där apparaten 
står under flera minuter. 

-	 Rör inte apparaten eller strömsladden. 
-	 Använd inte en ventilationsfläkt. 
-	 En gnista kan leda till explosion eller brand. 
•	 Använd endast LED lampor som tillhandahålls av tillverkaren 

eller servicepersonal. 
•	 Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de inte faller. 
•	 Denna produkt är endast avsedd för förvaring av livsmedel 

i hemmiljö. 
•	 Placera aldrig fingrar eller andra föremål i vattenbehållarens 

hål, isrännan eller ismaskinen. 
-	 Det kan leda till personskador eller materiella skador. 
•	 Försök inte reparera, demontera eller modifiera kylskåpet själv. 
•	 Använd inte någon säkring (till exempel koppar, ståltråd osv.) 

annat än en standardsäkring. 
•	 Om ditt kylskåp behöver repareras eller installeras, kontakta 

ditt närmaste servicecenter. 
-	 Om du inte gör detta kan det orsaka elchock, brand, explosion, 

problem med produkten eller annan skada. 
•	 Om den inre eller yttre LED-lampan har gått sönder, kontakta 

din närmaste servicecentral. 
•	 Om kylskåpet avger en brinnande lukt eller rök, ska du 

omedelbart koppla ur kylskåpet och kontakta ditt närmaste 
Samsung Electronics servicecenter. 

-	 Om man inte gör detta kan det resultera i elektrisk fara eller 
brandfara. 

•	 Dra ut strömkontakten ur eluttaget innan du byter kylskåpets 
lampor invändigt. 

-	 Annars finns det risk för elchock. 

Säkerhetsinformation
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•	 Om du har problem med att byta ut en lampa som ej är LED, 
kontakta närmaste Samsungs servicecenter. 

•	 Om produkten är utrustad med LED-lampor, demontera inte 
lampskyddet eller LED-lamporna själv. 

-	 Kontakta närmaste Samsung servicecenter. 
•	 Sätt i stickkontakten i vägguttaget ordentligt. 
•	 Använd inte en skadad strömkontakt, skadad nätsladd eller ett 

löst sittande vägguttag. 
-	 Detta kan orsaka elchock eller brand. 

Säkerhetsinformation
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Användningsanvisningar

 VARNING

•	 Frys inte om frysta livsmedel som har tinas helt. Placera inte 
kolsyrade drycker eller läsk i frysfacket. Lägg inte flaskor eller 
glasbehållare i frysen. 

-	 När innehållet fryser kan glaset spricka och orsaka 
personskada. 

•	 Använd endast den ismaskin som medföljer kylskåpet. 
•	 Kylskåpet ska endast anslutas till dricksvattenförsörjning. 

För att använda ismaskinen på rätt sätt krävs ett vattentryck 
på 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa). Om du kommer att vara 
hemifrån under en längre tid (till exempel på semester) 
och inte ska använda vatten- eller isautomaten, stäng 
vattenventilen. 

-	 Annars kan vattenläckage uppstå. 
•	 Om du inte ska använda kylskåpet under en mycket lång tid, 

(3 veckor eller mer) töm kylskåpet inklusive ishinken, dra ur 
kontakten, stäng vattenventilen, torka överflödigt fukt från 
innerväggarna och lämna dörrar öppna för att förhindra lukt 
och mögelbildning. 

•	 För att få bästa möjliga prestanda från produkten:
-	 Placera inte mat för nära ventilationen på baksidan av 

kylskåpet, eftersom det kan förhindra fri luftcirkulation in 
till kylskåpet. 

-	 Förslut maten ordentligt eller placera den i lufttäta behållare 
innan du lägger den i kylskåpet. 

-	 Placera inte glasflaskor eller kolsyrade drycker i frysen. De kan 
frysa och gå sönder. Spruckna dryckesbehållare kan orsaka 
skada. 

Säkerhetsinformation
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-	 Observera maximal lagringstid och utgångsdatum för frysta 
varor. 

-	 Det är inte nödvändigt att koppla ur kylskåpet från 
strömförsörjningen om du är borta i mindre än tre veckor. 
Om du kommer att vara borta i mer än tre veckor, ta bort 
all mat och is från ishinken, koppla ur kylskåpet, stäng 
vattenventilen, torka överflödigt fukt från innerväggarna och 
låt dörrarna stå öppna för att förhindra lukt och mögelbildning. 

•	 Placera inte glasflaskor eller kolsyrade drycker i frysen. 
-	 Behållaren kan frysa och spricka, vilket kan leda till skada. 
•	 Placera inte kolsyrade drycker eller läsk i frysfacket. Placera 

inte flaskor eller glasbehållare i frysen. 
-	 När innehållet fryser kan glaset gå sönder och orsaka 

personskador och materiella skador. 
•	 Servicegaranti och Ändringar. 
-	 Alla ändringar eller modifieringar som utförs av 3: e part täcker 

inte Samsung garantiservice, ej heller är Samsung ansvariga 
för säkerheten eller skador som resulterar från 3: e parts 
ändringar. 

•	 Blockera inte luftventilerna inne i kylskåpet. 
-	 Om ventilationen är blockerad, speciellt med en plastpåse, kan 

kylskåpet bli överkylt. Om en avkylningsperiod pågår för länge 
kan vattenfiltret gå sönder och orsaka vattenläckage. 

•	 Använd endast den ismaskin som medföljer kylskåpet. 
•	 Torka bort överflödig fukt från insidan och lämna dörrarna 

öppna. 
-	 Annars kan lukt och mögel utvecklas. 
•	 Om kylskåpet är urkopplat från strömförsörjningen ska du 

vänta i minst fem minuter innan du sätter i kontakten igen.  

Säkerhetsinformation
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•	 Om du har en lång semester planerad eller inte tänker 
använda kylskåpet under en längre tid, (3 veckor eller mer) 
töm kylskåpet, inklusive ishinken, dra ut stickkontakten, stäng 
vattenventilen, torka överflödig fukt från de inre väggarna och 
låt dörrarna stå öppna för att förhindra lukt och mögelbildning. 

•	 Om det samlas vatten i kylskåpet, dra ut kontakten och 
kontakta ditt Samsung Electronics servicecenter. 

•	 Slå inte eller applicera överdriven kraft på glasytorna. 
-	 Trasigt glas kan leda till en personskada och/eller 

egendomsskador. 
•	 Fyll vattentanken och iskubbrickan endast med dricksvatten 

(kranvatten, mineralvatten eller renat vatten). 
-	 Fyll inte tanken med te eller sportdryck. Detta kan skada 

kylskåpet. 
•	 Var försiktig så att dina fingrar inte fastnar. 
•	 Om kylskåpet svämmar över, var noga med att kontakta ditt 

närmaste servicecenter. 
-	 Det finns risk för elchock. 
•	 Förvara inte vegetabilisk olja i kylskåpets dörrkorgar. Oljan 

kan stelna, vilket leder till att den smakar illa och blir svår att 
använda. Dessutom finns det risk för att en öppen behållare 
läcker och den läckta oljan kan leda till att dörrfacket spricker. 
Efter att ha öppnat en flaska med olja är det bäst att förvara 
behållaren på en sval och mörk plats, så som ett skåp eller 
skafferi. 

-	 Exempel på vegitabiliska oljor: olivolja, majsolja, druvkärneolja, 
osv. 

Säkerhetsinformation
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Rengöringsåtgärder
 VARNING

•	 Spreja inte vatten direkt på insidan eller utsidan av kylskåpet. 
-	 Det finns risk för brand eller elchock. 
•	 Använd inte en hårtork för att torka insidan av kylskåpet. 
•	 Placera inte ett tänt stearinljus i kylskåpet för att avlägsna dålig 

lukt. 
-	 Detta kan orsaka elchock eller brand. 
•	 Spreja inte rengöringsprodukter direkt på displayen. 
-	 Tryckta bokstäver på displayen kan lossna. 
•	 Om något främmande ämne, så som vatten, har kommit 

in i apparaten, koppla ur strömkontakten och kontakta ditt 
närmaste servicecenter. 

-	 Om man inte gör detta kan det resultera i elektrisk fara eller 
brandfara. 

•	 Använd en ren, torr duk för att ta bort eventuella främmande 
ämnen eller damm från elkontakten. Använd inte en våt eller 
fuktig trasa när du rengör kontakten. 

-	 Annars finns det risk för brand eller elchock. 
•	 Rengör inte apparaten genom att spruta vatten direkt på den. 
•	 Använd inte bensen, thinner eller Clorox, Klor för rengöring. 
-	 Dessa kan skada ytan på apparaten och kan orsaka brand. 
•	 Peta aldrig med fingrarna eller andra föremål i avloppshålet. 
-	 Det kan leda till personskador eller materiella skador. 
•	 Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla ur 

apparaten från vägguttaget. 
-	 Om man inte gör detta kan det resultera i elektrisk fara eller 

brandfara. 
•	 Använd en ren svamp eller mjuk trasa och ett mildt 

rengöringsmedel med varmt vatten för att rengöra kylskåpet. 

Säkerhetsinformation
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•	 Använd inte slipande eller starka rengöringsmedel, 
så som fönsterputs, rengöringsmedel med slipmedel, 
brandfarliga vätskor, myrsyra, rengöringsvax, koncentrerat 
tvättmedel, blekmedel eller rengöringsmedel som innehåller 
petroleumprodukter, på yttre ytor (dörrar och skåp), plastdelar, 
på dörrar eller invändigt, eller på packningar. 

-	 Dessa kan skrapa eller skada materialet. 
•	 Rengör inte glashyllor eller kåpor med varmt vatten när de 

är kalla. Glashyllor och kåpor kan spricka om de utsätts för 
plötsliga temperaturförändringar eller påverkan så som stötar 
eller om de blir tappade. 

Säkerhetsinformation
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Viktiga varningar vid bortskaffande

 VARNING

•	 Ta hand om förpackningsmaterialet för denna produkt på ett 
miljövänligt sätt. 

•	 Se till att inga av rören på baksidan av apparaterna är skadade 
före kassering. 

•	 R-600a eller R-134a används som kylmedel. Kontrollera 
kompressorns etikett på apparatens baksida eller märkplåten 
inne i kylskåpet för att se vilket kylmedel som används i ditt 
kylskåp. Om produkten innehåller brandfarlig gas (kylmedel 
R-600a), kontakta din kommun för säkert bortskaffande av 
denna produkt. 

•	 Vid bortskaffande av detta kylskåp, ta bort dörr/dörrförsegling 
och dörrlås så att små barn eller djur inte kan fastna inuti. Barn 
ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. 
Om ett barn skulle bli instängt, kan det skadas eller kvävas. 

-	 Om ett barn skulle bli instängt, kan det skadas eller kvävas. 
•	 Cyklopentan används i isoleringen. Gaserna i 

isoleringsmaterialet kräver en särskild procedur vid kassering. 
Kontakta de lokala myndigheterna i fråga om miljövänlig 
kassering av denna produkt. 

•	 Allt förpackningsmaterial ska hållas väl utom räckhåll för barn, 
eftersom förpackningsmaterial kan vara skadligt för barn. 

-	 Om ett barn placerar en påse över hans eller hennes huvud, 
kan barnet kvävas. 

Säkerhetsinformation
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Ytterligare tips för korrekt användning
•	 I händelse av ett strömavbrott, ring elbolaget och fråga hur 

lång tid avbrottet kommer att pågå. 
•	 De flesta strömavbrott korrigeras inom en timme eller två och 

kommer inte att påverka temperaturen i kylskåpet. Dock bör du 
minimera antalet dörröppningar när strömmen är avstängd. 

•	 Om strömavbrottet varar mer än 24 timmar, kassera all 
frusen mat. 

•	 Det finns risk för att kylskåpet inte fungerar bra (fruset 
innehåll kan tina eller så kan temperaturen bli för varm i det 
frysta matfacket) om det under en längre tid placeras på en 
plats där omgivande lufttemperatur ständigt ligger under de 
temperaturer som apparaten är utformad för. 

•	 Speciella livsmedel kan få en dålig kyleffekt på dess hållbarhet 
på grund av dess egenskaper. 

•	 Din apparat är frostfri, vilket innebär att du inte behöver 
avfrosta din apparat manuellt. Detta kommer att utföras 
automatiskt. 

•	 Temperaturökning under avfrostning uppfyller ISO-kraven. 
Men om du vill förhindra en otillbörlig ökning av temperaturen 
av den frysta maten under avfrostning kan du slå in den frysta 
maten i flera lager tidningspapper. 

•	 Frys inte om frysta livsmedel som har tinas helt. 
•	 Temperaturen på tvåstjärnig sektion (sektioner) eller fack 

som har tvåstjärniga symboler ( ) är något högre än andra 
frysfack. Den tvåstjärniga sektionen (sektionerna) eller fack 
är (är) baserad på instruktionerna och/eller tillståndet som 
levereras. 

Säkerhetsinformation
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Tips för att spara energi
•	 Montera apparaten på en sval, torr plats med tillräcklig 

ventilation. Se till att det inte utsätts för direkt solljus och 
placera det aldrig nära en direkt värmekälla (t. ex. ett element). 

•	 För bra energieffektivitet rekommenderas det att inte blockera 
ventiler och galler. 

•	 Låt varm mat svalna innan den placeras i kylskåpet. 
•	 Sätt fryst mat i kylskåpet för att tina. Du kan då använda de 

låga temperaturerna hos de frysta produkterna för att kyla mat 
i kylskåpet. 

•	 Håll inte kylskåpets dörrar öppna för länge när du sätter in mat 
eller tar ut mat. Ju kortare tid dörren är öppen, desto mindre 
frostuppbyggnad kommer du att få i frysen. 

•	 Vi rekommenderar att du installerar kylskåpet så att det står 
fritt på baksidan och sidorna. Detta kommer att bidra till att 
minska strömförbrukningen och hålla din elräkning nere. 

•	 För den mest effektiva användningen av energi, behåll 
all inredning som korgar, lådor, hyllor på den plats som 
tillverkaren rekommenderar. 

Denna apparat är avsedd att användas i hushållet 
eller liknande ställen, så som
•	 personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer;
•	 på bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra 

bostadshusmiljöer;
•	 bed and breakfast miljöer;
•	 catering och liknande icke-detaljhandelstillämpningar

Säkerhetsinformation
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Instruktioner för WEEE
Korrekt avfallshantering av produkten 
(Avfall elektrisk och elektronisk utrustning)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger 
att produkten och de elektroniska tillbehören (t. ex. laddare, headset, 
USB-kabel) inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall 
vid slutet av sin livslängd. För att förhindra eventuell skada på miljön 
eller människors hälsa av okontrollerad avfallshantering, separeras 
dessa objekt från andra typer av avfall och återvinns på ett ansvarsfullt 
sätt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. 
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten 
eller sin kommun för vidare information om var och hur de kan ta 
dessa objekt för en miljösäker återvinning. 
Företagsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera 
villkoren i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören 
bör inte blandas med annat kommersiellt avfall. 

För information om Samsungs miljöåtaganden och produktspecifika 
regleringsskyldigheter, t.ex. REACH besök: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Endast för produkter som säljs i europeiska länder)

Säkerhetsinformation
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Förberedelse för installation av ditt kylskåp
Grattis till ditt köp av Samsung Side-by-Side Kylskåp. Vi hoppas att du kommer 
att tycka om de många speciella funktioner och effektiviteten som den här nya 
apparaten har att erbjuda. 

Välja bästa platsen för kylskåpet
•	 Hård, jämn yta utan mattor eller golv som kan förhindra ventilation
•	 Placera inte i direkt solljus
•	 Tillräckligt utrymme för att öppna och stänga dörren
•	 Placera inte nära en värmekälla
•	 Plats för underhåll och service
•	 Temperaturintervall: mellan 5 °C och 43 °C

Effektivt temperaturintervall
Kylskåpet är utformat för att fungera normalt i det temperaturområde 
som anges av klassklassificeringen. 

Klass Symbol
Omgivande Lufttemperaturintervall (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561
Utökat område SN +10 till +32 +10 till +32

Tempererad N +16 till +32 +16 till +32
Subtropisk ST +16 till +38 +18 till +38

Tropisk T +16 till +43 +18 till +43

 NOTERA
•	 Kylprestanda och strömförbrukning i kylskåpet kan påverkas av omgivningstemperaturen, 

dörröppningsfrekvensen och kylskåpets placering. Vi rekommenderar att du justerar 
temperaturinställningarna efter behov. 

Installation
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Frigjort utrymme
Tillåt tillräckligt med utrymme för att installera kylskåpet på en plan yta. 
Totalt utrymme som krävs vid användning. Se ritning och dimension enligt 
nedan. 

25 mm

minst 50 mm 

minst 
50 mm 

1546 mm

11
63

 m
m

25 mm

 NOTERA
•	 Se till att det finns utrymme till höger, vänster, bakåt och upptill vid installation. Detta 

kommer att bidra till att minska strömförbrukningen och hålla din elräkning nere. 
•	 Installera inte kylskåpet där temperaturen kommer att gå under 50 °F (10 °C). 
•	 Se till att du kopplar ur vattenledningen INNAN du tar bort dörren till frysen. 
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Avlägsna kylskåpets dörrar
Om kylskåpet inte lätt kan passera genom din dörr, så kan du ta bort dörrarna 
på kylskåpet. 
Det faktiska utseendet av ditt kylskåp kan skilja sig något, beroende på modell 
och land. 
1. Lossa frambenets skydd
Öppna först både frys- och kylskåpsdörrarna och ta sedan bort framkåpan 
genom att vrida de tre skruvarna moturs. 

Koppla bort vattenledningen från kylen
1.  Avlägsna vattenledningen genom att trycka ner kopplaren 1  och dra 2  

bort vattenledningen. 

:

1

2

 NOTERA
•	 Skär inte av vattenledningen. Ta försiktigt bort den från kopplaren. 
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2. Avlägsna frysdörren
Några saker att nämna först. 
•	 Se till att du lyfter dörren rakt upp så att gångjärnen inte böjs eller bryts. 
•	 Var försiktig så att du inte klämmer fast vattenröret och kabelnätet på dörren. 
•	 Placera dörrarna på en skyddad yta för att förhindra repor och skador. 

 1.  Ta bort det övre gångjärnslocket 1  med hjälp av en skruvmejsel när 
frysdörren är stängd, ta sedan bort ledningarna genom att dra i dem 
försiktigt 2 . 

2

1

2.  Lossa gångjärnsskruvarna 3  och jordskruven 4  genom att vrida dem 
moturs och ta bort det övre gångjärnet 5 . Var försiktig så att dörren inte 
faller på dig när du tar bort den.

3
4

5

3.  Avlägsna dörren från det nedre gångjärnet 6  genom att lyfta den rakt upp 7 . 

7

6

 VARNING

•	 Var försiktig så att du inte 
klämmer fast vattenröret 
och kabelnätet på dörren. 
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Avlägsna kylskåpsdörren
1.  När dörren är stängd, ta bort det övre gångjärnsskyddet 1  med en 

skruvmejsel. 

1

2.  Lossa gångjärnsskruvarna 2  och jordskruven 3  genom att vrida moturs 
och ta bort det övre gångjärnet 4 . Var försiktig så att dörren inte faller på 
dig när du tar bort den. 

4

2

3

3.  Avlägsna dörren från det nedre gångjärnet 5  genom att lyfta den rakt upp 6 . 
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Sätt tillbaka kylskåpsdörrarna
När du väl placerat ditt kylskåp säkert där du planerar att det ska stå, är det 
dags att sätta på dörrarna igen. 

Sätt tillbaka frysdörren

1.  Sätt in den övre 3  gångjärnsaxeln 
in i hålet på hörnet av frysdörren
4 . Se till att gångjärnet sitter 

jämnt mellan det övre gångjärnet 
5  och höljet i skåpet 6  och sätt 

tillbaka 7  gångjärnsskruvarna och 
jordskruven 8  genom att skruva 
medurs. 

4

5

6

7
8

3

2. Återanslut ledningarna. 

3.  Placera den främre delen av 
det övre gångjärnsskyddet 9  på 
framsidan av det övre gångjärnet 
10  och sätt tillbaka med skruven. 

10

9
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Sätt tillbaka kylskåpsdörren

1.  Passa hålet i hörnet på 
kylskåpsdörren 3  över det nedre
4  gångjärnet. 

 

3

4

2.  Sätt in den övre 5  gångjärnsaxeln i hålet 
på gångjärnet 6  Se till att gångjärnet är 
jämnt mellan det övre gångjärnet 7  och 
hålet ovanpå skåpet 9 . Sätt sedan 9  
i gångjärnsskruvarna och 10  jordskruven 
genom att skruva medurs. 

3.  Placera den främre delen av 
det övre 11  gångjärnsskyddet på 
framsidan av det övre gångjärnet 
12  och sätt tillbaka med skruven. 

12

11

Installation
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Sätt tillbaka vattenledningen
1. Sätt i vattenledningen 1  i kopplingen 2 . 

2

1

2.  Vattenledningen måste vara helt isatt i mitten av den transparenta 
kopplingen för att förhindra läckage från dispensern. 

3.  Sätt in klämman i installationspaketet och kontrollera att det håller 
ledningen ordentligt. 

Mitten av transparent koppling

klämma A (1/4 ") 
(6,35 mm)

Sätt tillbaka det främre benskyddet

 NOTERA
•	 Innan du sätter på skyddet, kontrollera vattenanslutningen för läckage. 
•	 Byt ut det främre benskyddet genom att skruva de tre skruvarna medurs, enligt bilden. 

Frambensskydd

Skruv

Installation
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Nivåreglering av kylskåpet
Nu när dörrarna är tillbaka på kylskåpet, ska du se till att kylskåpet är jämnt så 
att du kan göra slutjusteringarna. Om kylskåpet inte står jämnt kommer det inte 
gå att få dörrarna helt jämna. 

 NOTERA
•	 Kylskåpets framsida är också justerbar. 

När frysdörren sitter lägre än kylskåpet

Sätt in en plattskruvmejsel i ett 
skår på benet, vrid medurs eller 
motsols för att balansera frysen. 

Ben

Skruvmejsel

När frysdörren är högre än kylskåpet

Sätt in en plattskruvmejsel i en 
skåra på benet, vrid medurs 
eller motsols för att balansera 
kylskåpet. 

Ben

Skruvmejsel

 NOTERA
•	 Se nästa avsnitt för bästa sätt att göra mycket små justeringar av dörrarna. 
•	 Produktens ben är inte monterade när den lämnar fabriken. Se till att justera benen för 

golvkontakt och gör nivåjusteringen före användning. 
•	 Av säkerhetsskäl ska du justera framsidan lite högre än baksidan. 

Installation
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Gör mindre justeringar av dörrarna
Kom ihåg att ett jämnt kylskåp är nödvändigt för att få dörrarna helt 
jämna. Om du behöver hjälp, gå igenom föregående avsnitt om 
utjämning av kylskåpet. 

När frysdörren sitter 
högre än kylskåpet

Justeringsdel

Processen för att korrigera obalansen är densamma. Öppna dörrarna 
och justera dem, en i taget, enligt följande:
1.  Lossa muttern 1  från det nedre gångjärnet tills den når bultens övre ände 2 . 

3

2

1

Skiftnyckel

Bult

Mutter

 NOTERA
•	 När du lossar muttern 1 , se till att du använder insexnyckeln (4 mm) 3  för att lossa 

bulten 2  i motursriktning. Du ska kunna skruva loss muttern 1  med fingrarna. 

2.  Justera höjdskillnaden mellan dörrarna genom att vrida bulten 2  medurs 
eller motsols

3

2

Skiftnyckel

Bult

  NOTERA
När du vrider medurs rör sig dörren uppåt. 

Installation
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3.  Vrid muttern när du har justerat dörrarna 1  medurs tills den når 
bultens nedre ände och dra åt bulten igen med skiftnyckeln 3  att 
fixera muttern på plats 1 . 

3

2

1

Skiftnyckel

Bult

Mutter

 NOTERA
Om du inte spänner muttern ordentligt kan bulten lossna. 

Kontrollera vattenledningen (tillval)
En vattendispenser är bara en av de användbara funktionerna på ditt 
nya Samsung-kylskåp. För att främja bättre hälsa avlägsnar Samsungs 
vattenfilter oönskade partiklar från ditt vatten. Den steriliserar dock inte 
eller förstör mikroorganismer. Du måste köpa ett vattenreningssystem 
för att göra det. 
För att ismaskinen ska fungera ordentligt krävs ett vattentryck på  
138 ~ 862 Kpa. Under normala förhållanden kan en 170 cc papperskopp 
fyllas på 10 sekunder. 
Om kylskåpet är installerat i ett område med lågt vattentryck (under 
138 Kpa) kan du installera en boosterpump för att kompensera för det 
låga trycket. 
Se till att vattenförvaringstanken i kylskåpet är ordentligt fylld. För 
att göra det, tryck på vattendispenserns spak tills vattnet rinner från 
vattenuttaget. 

 NOTERA
Installationskit för vattenledningssats medföljer enheten. Du hittar den 
i fryslådan. 

Installation
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Installera vattendispenserledningen (tillval)
Delar för vattenledningsinstallation

Vattenledningsfäste 
och skruvar

Röranslutning Vattenledning Filterlåsklämma 
 Filter

Anslut till vattenledningens matarledning
Anslut vattenröret till koppling och kran. 
1. Stäng av huvudvattenkranen. 
2. Anslut koppling "A" till kranen. 

 VARNING
Vattenledningen måste anslutas till 
kallvattenröret. Om den ansluts till 
varmvattenledningen kan detta leda 
till att filtret inte fungerar. 

KOPPLING "A"

KRAN

GARANTIINFORMATION
Denna vattenledningsinstallation omfattas inte av 
ismaskinstillverkarens eller kylskåpstillverkarens garanti. 
Följ dessa anvisningar noggrant för att minimera risken för dyra 
vattenskador. 

 NOTERA
Om kopplingen inte passar på kranen, gå till närmaste auktoriserade 
återförsäljare och köp rätt kopplingsarmatur. 

Installation
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Välj den plats där filtret ska installeras. 
•	 Om du vill montera in filtrets 

vatteningång och utloppssida 
under filterinstallationen, 
se referensillustrationen. 

•	 Skär vattenledningen ansluten till 
filtret till lämplig plats efter mätning 
av avståndet mellan filtret och 
kallvattenkranen. 

KOPPLING

FILTER SIDAN

VATTENINTAG 
FILTER SIDAN

AVLOPP

90 grader

FILTRERAT VATTEN REFERENS

Ta bort eventuella kvarvarande rester i filtret. 
•	 Öppna huvudvattenkranen för att 

kontrollera om vatten strömmar 
genom vattenröret på filtrets 
vattenintagssida. 

•	 Om vatten inte rinner ut genom 
röret, kontrollera så att kranen är 
öppen. 

•	 Låt kranen vara öppen tills rent 
vatten strömmar ut och eventuella 
kvarstående rester som byggts 
upp under tillverkningen har 
spolats bort. 

VATTENNIVÅ

FILTER

VATTEN

AVLOPP 
FILTER SIDAN

Fäst filtrets låsstationer. 
•	 Håll filterlåsstationerna i lämplig 

position (under diskbänken till 
exempel) och fixera ordentligt 
på plats där du ska skruva. 

TVÅ FILTER 
LÅSNINGSANORDNING

TVÅ FILTER 
LÅSNINGSANORDNING

Installation
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Säkra filtret i läge. 
•	 Fixera filtret i läge, som visas på 

bilden till höger. 

TÄTNINGSBAND

FILTER

VATTENLEDNING

LÅSNIN-
GSANORDNING 
FÖR FILTER

Anslut vattenledningen till kylskåpet. 
•	 Ta av kompressorskyddet från 

kylskåpet. 
•	 Anslut vattenledningen till 

ventilen, som bilden visar. 
•	 Vid anslutning, kontrollera 

läckage. Om läckage finns, 
gör om anslutningen. 

•	 Sätt tillbaka kompressorskyddet 
på kylskåpet. 

VATTENNIVÅ

KOMPRESSORSKYDD 
FÖR KYLARE

KOPPLINGSMUTTER

Fäst vattenledningen. 
•	 - Använd klämma "A", fixera 

vattenledningen på väggen 
(baksidan av kylskåpet). 

•	 - När vattenledningen är fäst, 
kontrollera så att vattenledningen 
inte är för kraftigt böjd, klämd 
eller krossad. 

SPÄNNE A

VATTENNIVÅ

Installation
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Installation

Ta bort eventuella kvarvarande rester i vattenledningen efter att 
filtret installerats. (Valfritt)

1.  Vrid PÅ huvudvattenkranen och stäng AV 
ventilen till vattenledningen. 

2.  Låt vattnet rinna genom dispensern tills vattnet 
är klart (ca 1 liter). Detta kommer att rengöra 
vattenförsörjningssystemet och avlägsna luft 
från rören. 

3.  Extra spolning kan krävas i vissa hushåll. 
4.  Öppna kylskåpsdörren och se till att det inte 

finns vattenläckor från vattenfiltret. 

 Is Vatten

 NOTERA
•	 En nyinstallerad vattenfilterpatron kan orsaka att vatten tillfälligt sprutar från 

vattendispensern. Detta beror på att luft kommer in i röret. Det bör inte utgöra något 
problem för driften. 

Kontrollera mängden vatten som levereras till isbrickan. (Frivilligt)

1. Lyft upp ismaskinens behållare och dra försiktigt ut den ur frysen. 
2.  När du trycker på testknappen i 1,5 sekunder fylls iskubbehållaren med 

vatten från vattenkranen när isbrickan är vriden. Kontrollera att mängden 
vatten är korrekt (se illustrationen nedan). 

Om vattennivån är för låg blir isbitarna små. Detta är ett vattentryckproblem 
från huvudvattenrören, inte kylskåpet

Ismaskin

1 2

Kontrollera vattennivån

Testknapp

Kännararm

Installation
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Installera kylskåpet
Nu när du har ditt nya kylskåp installerat på plats, är du redo att ställa in och 
njuta av apparatens alla funktioner. 
Genom att slutföra följande steg ska kylskåpet vara i full drift. Om 
inte, kontrollera först strömförsörjningen och strömkällan, eller prova 
felsökningssektionen i slutet av den här användarhandboken. Om du 
har ytterligare frågor, kontakta ditt Samsung Electronics servicecenter. 

1.  Placera kylskåpet på en lämplig plats med rimligt spelrum mellan väggen 
och kylskåpet. Se installationsanvisningarna i denna handbok. 

2.  När kylskåpet är inkopplat, se till att innerbelysningen tänds när du öppnar 
dörrarna. 

3.  Ställ temperaturkontrollen på den kallaste temperaturen och vänta i en 
timme. Frysen ska bli något kyld och motorn ska gå jämnt. 

4.  Efter att kylskåpet startats tar det några timmar att nå rätt temperatur. 
När kylskåpstemperaturen är tillräckligt kall kan du förvara mat och dryck 
i kylskåpet. 

ANVÄND ISBRICKAN (FRIVILLIGT)
När frystemperaturen nått under noll grader, kan du använda islådan för att 
göra is. 

1.  Dra ut 
isbrickan. 

 

3.  Placera den 
inuti isbrickan. 

 2.  Fyll på kallt 
vatten tills 
vattennivå-
indikatorn nås. 

 

4.  Vrid 
isbricksknappen 
och isen fylls 
automatiskt 
i isutrymmet under 
frigöringen. Dra ut 
isförvaringsfacket. 

 

Användning
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1.  Dra ut 
isbrickan. 

 

3.  Placera den 
under fryshyllan 
eller på 
fryshyllan. 

 

2.  Fyll på kallt 
vatten tills 
vattennivå-
indikatorn nås. 

 

4.  För att separera 
enskilda 
isbitar, dra ut 
isbrickan och 
håll isbehållaren 
i ändarna för 
att sedan vrida 
försiktigt. 

 

Användning



Svenska 43

 

A
nvändning

Använda kontrollpanelen (frivilligt)

5 6

7

1

2

43

1

2

5 6

7

 VARNING
•	 När den inte används kommer temperaturknappen, Dual Flow och Filter (grön) släckas,  

och tryck på knappen eller dörr öppen tänds igen, detta är normalt. 
1.  POWER FREEZE 

BUTTON (POWER 
FREEZE-KNAPP)

Skyndar på den tid som behövs för att frysa produkter i frysen. Detta kan vara 
till hjälp om du snabbt ska frysa föremål som är känsliga eller om temperaturen 
i frysen har ökat dramatiskt (till exempel om dörren lämnats öppen). 

2.  FREEZER BUTTON 
(FREEZER-KNAPP)

Tryck på frysknappen för att ställa in frysen till önskad temperatur. Du kan 
ställa in temperaturen mellan -14 °C och -25 °C. 

3.  ICE TYPE BUTTON 
(ISTYP-KNAPP)

Använd den här knappen för att välja Cubed (Kuber), Crushed (Kross) eller 
för att stänga av isfunktionen. 

4.  FILTER CHANGE 
BUTTON 
(FILTERBYTES-KNAPP)

När du byter filter trycker du på den här knappen i 3 sekunder för att återställa 
filterschemat. 

5.  VACATION BUTTON 
(SEMESTER-KNAPP)

Om du åker på semester eller affärsresa eller inte behöver använda 
kylskåpet, tryck på Semesterknappen. När du väljer Semesterknappen för att 
stänga av frysdelen, tänds Semester-LED-lampan. 

 VARNING
•	 Det rekommenderas starkt att ta avlägsna mat i färskmatskammaren och att inte 

lämna dörren öppen när du väljer Semesterfunktion. 

6.  CHILD LOCK 
FUNCTION 
(BARNLÅSFUNKTION)

Genom att trycka på Semesterknappen och Kylskåpsknappen samtidigt 
i 3 sekunder, låses alla knappar. Vattendispenserspaken och Isspaken 
fungerar inte heller. För att avbryta denna funktion, tryck dessa två knappar 
i 3 sekunder igen. 

7.  FRIDGE BUTTON 
(KYLSKÅPSKNAPP)

Tryck på Kylskåpsknappen för att ställa in kylskåpet till önskad temperatur. 
Du kan ställa in temperaturer mellan 1 °C och 7 °C (34 °F och 45 °F). 

Användning
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Använda kontrollpanelen (frivilligt)
"88"-segmentet på fryselementet indikerar aktuell frysstemperatur. 
"88"-segmentet på kylskåpet anger den aktuella kyltemperaturen. 

Power Freeze

Den här ikonen lyser när du aktiverar funktionen "Power Freeze". 
När du inte behöver funktionen, tryck bara på knappen igen för att avbryta 
"Power Freeze"-läget. 

 VARNING
•	 När du använder den här funktionen ökar kylskåpets energiförbrukning. Den här funktionen 

måste aktiveras innan du lägger stora mängder matvaror i frysfacket minst 24 timmar före. 

Barnlås

Den här ikonen tänds när du aktiverar barnlåsfunktionen genom att trycka på 
Semesterknappen eller Power Cool-knappen samt Kylskåpsknappen samtidigt 
i 3 sekunder. Tryck på dessa två knappar i 3 sekunder igen för att återaktivera. 

Användning
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Filterindikator (tillval)

När filterindikatorlampan lyser är det dags att byta filter. Vanligtvis inträffar 
detta ungefär var 6: e månad. Efter att ha tagit bort det gamla vattenfiltret och 
installerat ett nytt, återställ indikatorns statuslampa genom att trycka på Istyp-
knappen i ca 3 sekunder. Indikatorn tänds igen om cirka 6 månader så att du 
vet att det är dags att byta vattenfilter. När du inte använder vattenfiltret, tryck 
på Istyp-knappen i mer än 5 sekunder, filterindikatorlampan och Filterbytes-
bokstäverna kommer då att släckas. 

Iskuber, Krossad is och Avstängning av ismaskinen (valfritt)

Njut av iskuber eller krossad is genom att välja önskad funktion från den 
digitala kontrollpanelen. Om du inte behöver is, stäng av funktionen för att 
spara på vatten och energiförbrukning. Istypsindikatorn visar typ av is (eller 
ingen is) som valts. 

Kontroll av temperatur
Reglering av frystemperaturen
Frystemperaturen kan ställas in mellan -14 °C och -25 °C (-14 °F) för att 
passa dina speciella behov. Tryck på Frys-knappen upprepade gånger tills 
önskad temperatur visas på temperaturdisplayen. Tänk på att livsmedel som 
glass kan smälta vid -16 ºC (4 °F). 
Temperaturdisplayen kommer att röra sig i följd från -14 °C och -25 °C 
(-14 °F). När displayen når -14 ºC börjar den igen vid -25 ºC (-14 ºF). 
Fem sekunder efter att den nya temperaturen är inställd visar displayen åter 
aktuell frystemperatur. Detta värde kommer emellertid att ändras när frysen 
justeras till den nya temperaturen. 
Temperaturen i tvåstjärniga sektioner är något högre än andra frysfack. 

Användning
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Reglering av kylskåpstemperaturen
Kylstemperaturen kan ställas in mellan 7 °C och 1 °C (34 °F) för att passa 
dina speciella behov. Tryck på Kyl-knappen upprepade gånger tills önskad 
temperatur visas på temperaturdisplayen. 
Temperaturkontrollprocessen för kylskåpet fungerar precis som frysprocessen. 
Tryck på Kyl-knappen för att ställa in önskad temperatur. Efter några sekunder 
börjar kylskåpet arbeta mot den nyinställda temperaturen. Detta kommer att 
återspeglas på den digitala displayen. 

 VARNING
•	 Temperaturen i frysen eller kylskåpet kan stiga om dörrarna öppnas för ofta, eller om en stor 

mängd varm eller het mat placeras i endera sida. 
•	 Detta kan få den digitala displayen att blinka. När frysen och kylskåpet återgår till sina 

normala temperaturer upphör blinkandet. 
•	 Om blinkandet fortsätter kan du behöva "återställa" kylskåpet. Försök att dra ur 

stickkontakten, vänta ca 10 minuter och sätt tillbaka den igen. 

Användning av is- och kallvattendispenser (frys)
Tryck på Istyp-knappen för att välja vilken typ av is du vill ha 

Ingen is
Välj detta om du vill 
stänga av ismaskinen

 NOTERA
•	 Is tillverkas i kuber. När du väljer "Krossad", maler ismaskinen isbitar till krossad is. 

Användning
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Dispensera is
Placera ditt glas under isavloppet och tryck 
försiktigt mot isdispensern med ditt glas. 
Se till att glaset är i linje med dispensern  
för att förhindra att isen hoppar ut. 

Tryck

Användning av vattendispenser
Placera ett glas under vattenutloppet och  
tryck försiktigt mot vattendispenserspaken  
med ditt glas. Se till att glaset är i linje  
med dispensern för att förhindra att vatten 
stänker ut. 

Tryck

 VARNING
•	 Placera inte dina fingrar, händer eller andra olämpliga föremål i rännan eller ismaskinen. 
-   Detta kan leda till personskada eller materiella skador. 
•	 Stoppa aldrig in fingrar eller andra föremål i dispenseröppningen. 
-   Detta kan orsaka skador. 
•	 Använd endast den ismaskin som medföljer kylskåpet. 
•	 Vattentillförseln till detta kylskåp måste installeras / anslutas av en behörig person och 

ansluts lämpligen endast till ett dricksvattenuttag. 
•	 För att kunna använda ismaskinen ordentligt krävs ett vattentryck på 138 ~ 862 Kpa. 

 VARNING
•	 Om du är på en lång semester eller affärsresa och inte använder vatten eller isautomat, 

stäng då av vattenventilen. 
-   Annars kan vattenläckage uppstå. 
•	 Torka bort överflödig fukt från insidan och lämna dörrarna öppna. 
-   Annars kan lukt och mögel utvecklas. 

Användning
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Användning av kallvattendispenser (kylskåp)

Placera ett glas under vattenutloppet och tryck 
försiktigt mot vattendispenserspaken med ditt 
glas. Se till att glaset är i linje med dispensern 
för att förhindra att vatten stänker ut. Tryck

Användning
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Hyllor och lagerplatser (frys)

Automatisk Ismaskin

Dörrkorgar

Isränna (Tillbehör) Lampskydd

Glashyllor

Lådor

Frambensskydd

Ismaskinslåda 
(Tillbehör) 

Dörrkorgar

Lampskydd

Frambensskydd

Glashyllor

Lådor

Ismaskinslåda (Tillbehör)
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Hyllor och lagerplatser (frys)

Mjölkbehållare

Lampskydd

Glashylla

Dörrkorgar

CoolSelect Duo 
(Tillbehör) 

 

Grönsaks- & 
Fruktlådor 
(Tillbehör) 

Bricka

Dryckesstation 
(Tillbehör)

Vinställ (tillbehör)

Användning

Lampskydd

Glashyllor

Grönsaks- & 
Fruktlådor 

Vattentank 
(Frivilligt)

Dörrkorgar

Mjölkbehållare

Bricka

Vinställ 
(tillbehör)
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Förvaring av livsmedel
Förvaring av livsmedel i frysen
Samsung Side-by-Side Kylskåp har utformats för att ge dig maximala 
utrymningsbesparande funktioner. Här är några av de anpassade förvaringsfacken 
vi har skapat för att hålla maten fräschare längre. Kom ihåg att förvarad mat bör 
förpackas säkert och så tätt som möjligt för att förhindra luktpenetrering till isen. 

 NOTERA
•	 För att få mer utrymme kan du ta bort fryslådor utom nedre frysfacket och isbrickorna, 

eftersom detta inte påverkar värme eller mekaniska egenskaper. En deklarerad 
förvaringsvolym av livsmedelsförvaringsutrymmet i frysen har beräknats när dessa 
komponenter avlägsnats. 

1

2

3

4

5

11

9

10

8

7

12

6
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Förvaring av livsmedel i frysen

1.  ICE CHUTE 
(ISRÄNNA)

Placera inte dina fingrar, händer eller andra olämpliga 
föremål i rännan eller ismaskinen. Detta kan leda till 
personskada eller materiella skador. 

2.  SHELVES (HYLLOR) Kan användas för att förvara alla typer av frysta 
livsmedel. 

3.  DOOR BINS 
(DÖRRKORGAR) Kan användas för små förpackningar fryst mat. 

4.  DRAWERS (LÅDOR)
Används bäst för förvaring av kött eller torra livsmedel. 
Förvarad mat bör förpackas säkert med folie eller annat 
lämpligt förpackningsmaterial eller behållare. 

Förvaring av livsmedel i kylskåpet

5.  SHELVES (HYLLOR)

Designade för att vara sprickresistenta. De kan användas 
för att förvara alla typer av mat och dryck. Runda märken 
på glasytan är ett normalt fenomen och kan vanligtvis 
torkas rent med fuktig trasa. 

6.  WINE RACK 
(VINSTÄLL) 
(TILLBEHÖR)

En plats där vinflaskor förvaras. 

7.  TRAY UTIlITY 
(BRICKENHET)

Bästa platsen för förvaring av ägg. Placera 
BRICKTILLBEHÖRET på hyllan för enkel åtkomst. 

8.  COOLSELECT DUO 
(TILLBEHÖR)

Hjälper till att bevara smaken och förlänga din mats färskhet. 
Använd den för att förvara kött, grönsaker, fjäderfä, fisk eller 
annan mat som konsumeras regelbundet. 

9.  FRUIT & VEGETABLE 
DRAWER 
(FRUKT- OCH 
GRÖNSAKSLÅDA)

Används för att bevara färskheten på dina förvarade 
grönsaker och frukter. Den har utformats speciellt för 
att kontrollera luftfuktigheten i lådan. 

10.  DAIRY BIN 
(MEJERIKORG)

Kan användas för att förvara mindre mejeriprodukter som 
smör eller margarin, yoghurt eller mjukost. 

11.  DOOR BINS 
(DÖRRKORGAR)

Designad för att hantera stora, skrymmande föremål 
som mjölkförpackningar eller andra stora flaskor och 
behållare. 

12.  BEVERAGE 
STATION 
DRYCKESSTATION 
(TILLBEHÖR)

Kan användas för att förvara ofta använda föremål, 
såsom konserverade drycker och snacks, och ger tillgång 
till dessa föremål utan att öppna kylskåpsdörren. 
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 NOTERA
Flaskor bör förvaras tätt ihop så att de inte tippar och faller ut när 
kylskåpsdörren öppnas. 

 VARNING
•	 Om du planerar att vara borta under en längre tid, töm kylskåpet och stäng av det. Torka 

bort överflödig fukt från insidan och lämna dörrarna öppna. Detta hjälper till att förhindra lukt 
och mögel från att utvecklas. 

•	 Om kylskåpet inte ska användas under en längre tid, dra ut kontakten. 
-   Försämring av isoleringen kan orsaka brand. 

Användning av coolselect duo (tillbehör)

CoolSelect Duo är utformad för att göra ditt upptagna liv lite enklare. 

Kött
När KÖTT väljs är temperaturen på 
CoolSelect Duo lämplig för förvaring av kött 
eller skinka genom att ta in kylan från frysen 
i kylen. Denna funktion hjälper också till att 
hålla kött eller skinka fräsch längre. 

Grönsaker
När GRÖNSAKER är valt är CoolSelect 
Duos temperatur lämplig för att förvara 
grönsaker eller frukt genom att stänga av 
kylan från frysen in i kylen. Denna funktion 
hjälper också till att förvara grönsaker eller 
frukt. 

 NOTERA
•	 När "Kött eller Grönsaker" är i drift, ska alla objekt som du INTE vill ska påverkas flyttas ur 

lådan. 

Kött

Grönsaker
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Ta bort frystillbehören
Rengöring och omarrangering av frysens interiör är enkelt. 

1.  Avlägsna glashyllan genom att dra hyllan ut 
så långt det går. Lyft sedan försiktigt upp den 
och ta bort den. 
 VARNING

•	 Om det inte finns krokar på baksidan för att inte luta, 
ska en hylla placeras djupt i rätt läge där det finns 
block för hyllor enligt bilden. Om inte, kan hyllan falla 
ur kylskåpet. 

Krok Block

2.  Avlägsna dörrfacket genom att hålla 
dörrfacket med båda händerna och lyft sedan 
försiktigt upp det. 

3.  Avlägsna plastlådan genom att dra ut den och 
lyft upp den något. 

4.  Lossa Isbehållaren genom att lyfta upp den 
och dra ut den. 

5.  Ta bort det främre benskyddet genom att 
öppna både frys- och kyldörrarna och ta 
bort de tre skruvarna. När skruvarna är 
avlägsnade, lossa skyddet. För att fästa 
det främre benskyddet, sätt tillbaka det i sitt 
ursprungliga läge och dra åt de tre skruvarna. 

 NOTERA
•	 Använd inte för mycket kraft när du tar bort skyddet. 
•	 I annat fall kan locket gå sönder och orsaka skada. 
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Ta bort frystillbehören
1.  Avlägsna glashyllan genom att dra hyllan ut 

så långt det går. Lyft sedan försiktigt upp den 
och ta bort den. 

 VARNING
•	 Om det inte finns krokar på baksidan för att inte luta, 

ska en hylla placeras djupt i rätt läge där det finns 
block för hyllor enligt bilden. Om inte, kan hyllan falla 
ur kylskåpet. 

Krok Block

2.  Avlägsna grönsaks- och fruktlådan genom 
att trycka på de indragningar som finns på 
insidan av vänster och höger sida av Veggie 
Box / Dry Box-locket och ta bort dem genom 
att dra framåt. Håll lådan med ena handen, 
lyft upp den lite medan du drar den framåt 
och tar ut den ur kylskåpet. 

3.  Avlägsna Gallon-dörrfacket genom att hålla 
facket med båda händerna och lyfta upp det 
försiktigt. 

4.  Tryck Case Fixer-handtaget, lyft upp 
vattentanken och ta ut den. 

①

②

 NOTERA
•	 Innan du tar bort några tillbehör, se till att det inte finns mat i vägen. När det är möjligt, 

ta bort maten helt och hållet för att minska risken för olyckor. 
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Rengöring av kylskåpet 
Omsorg om ditt Samsung Side-by-Side-kylskåp förlänger din apparats liv och 
hjälper dig att hålla det lukt- och bakteriefritt. 
Rengöring av inredningen
Rengör insidans väggar och tillbehör med ett 
milt rengöringsmedel och torka sedan av med en 
mjuk trasa. Du kan ta bort lådorna och hyllorna för 
noggrannare rengöring. Var bara noga med att torka 
dem torra innan de sätts tillbaka på plats. 

Rengör utsidan
Torka av digitalpanelen och skärmen med en ren, 
mjuk trasa. Applicera vatten på rengöringsduken 
istället för att spruta direkt på kylskåpet. Detta bidrar 
till en jämn fördelning av fukt på ytan. Dörrarna, 
handtagen och skåpytorna ska rengöras med ett milt 
rengöringsmedel och sedan torkas av med en mjuk 
trasa. För att hålla din apparat så fin som möjligt, 
ska utsidan poleras en eller två gånger per år. 

 VARNING
•	 Använd inte bensen, thinner eller Clorox™ för rengöring. 
•	 De kan skada ytan på apparaten och kan utgöra en risk för brand. 

Om gummidörrtätningarna är smutsiga kan dörrarna 
inte stängas ordentligt och kylskåpet fungerar inte 
effektivt. Håll dörrförseglingarna fria från smuts 
och skräp genom att rengöra dörrarna med ett milt 
rengöringsmedel och en fuktig trasa. Torka av med 
en ren, mjuk trasa. 

 VARNING
•	 Spreja inte kylskåpet med vatten medan det är anslutet till eluttaget, då detta kan orsaka 

elektrisk stöt. Rengör inte kylskåpet med bensen, thinner eller bilrengöringsmedel på grund 
av brandrisken. 

Användning
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Rengöring av Home Bar
Använd en fuktig trasa för att rengöra is- och 
vattentanken. Torka sedan av med en ren, 
mjuk trasa. 

Byte av innerbelysning

 VARNING
•	 Byt inte ut LED-lampan själv, och kontakta den auktoriserade reparationspersonalen vid 

behov. 
•	 Och se till att den nya LED-lampan är densamma som den gamla. Ta inte bort lampskyddet. 

Använda dörrarna
Kylskyddsdörrarna är utrustade med en öppnings- och stängningsfunktion 
som säkerställer att dörrarna stänger hela vägen och är ordentligt slutna. 
Efter öppning utöver en viss punkt kommer dörren att "fångas upp" och förbli 
öppen. När dörren är öppen framför uppfångaren som håller den öppen, 
kommer den stängas automatiskt. 
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Felsökning

Felsökning

Symptom Åtgärd

Kylskåpet fungerar 
inte alls eller kyler inte 
tillräckligt. 

•	 Kontrollera att nätkontakten är korrekt ansluten. 
•	 Är temperaturkontrollen på displaypanelen inställd på 

rätt temperatur? Försök att ställa in en lägre temperatur. 
•	 Är kylskåpet utsatt för direkt solljus eller placerat nära en 

värmekälla? 
•	 Är kylskåpets baksida för nära väggen och hindrar därför 

luften från att cirkulera? 

Maten i kylskåpet är 
fryst. 

•	 Är temperaturkontrollen på displaypanelen inställd på 
rätt temperatur? Försök att ställa den till en varmare 
temperatur. 

•	 Är temperaturen i rummet väldigt låg? 
•	 Förvarade du maten med högt vatteninnehåll i den kallaste 

delen av kylskåpet? Försök flytta föremålen i kylskåpet 
i stället för att förvara dem i CoolSelect Duo™-lådan. 

Du hör ovanliga ljud. 

•	 Kontrollera att kylskåpet står jämnt och stabilt. 
•	 Är kylskåpets baksida för nära väggen och hindrar därför 

luften från att cirkulera? 
•	 Har något tappats bakom eller under kylskåpet? 
•	 Ett "tickande" ljud hörs inifrån kylskåpet. Detta är normalt 

och beror på olika tillbehör som krymper eller expanderas 
beroende på temperaturen i kylskåpets interiör. 

De främre hörnen och 
sidorna på apparaten 
är heta och kondens 
uppstår. 

•	 Viss värme är normalt eftersom antikondensatorer 
installeras i kylskåpetss främre hörn för att förhindra 
kondens.

•	 Är kylskåpsdörren öppen? Kondens kan uppstå när du 
lämnar dörren öppen för länge. 

Isen fylls inte på. 

•	 Har du väntat i 12 timmar efter installationen av 
vattenledningen innan du gör isen? 

•	 Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen 
öppen? 

•	 Har du manuellt stoppat isfunktionen? Kontrollera att Istyp 
är inställd på Cubed (Kuber) eller Crushed (Kross). 

•	 Sitter det fast is i isförvaringsenheten? 
•	 Är frystemperaturen för varm? Försök att ställa in en lägre 

frystemperatur. 
Du kan höra vatten 
bubbla i kylskåpet

•	 Detta är normalt. Bubblandet kommer från kylskåpets 
kylmedelsvätska när den cirkulerar genom kylskåpet. 
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Felsökning

Felsökning

Symptom Åtgärd

Det luktar illa i kylskåpet. 

•	 Har en matvara blivit dålig? 
•	 Se till att starkt luktande mat (till exempel fisk) är inslagen 

så att den är lufttät. 
•	 Rengör din frys regelbundet och kasta bort skämd eller 

dålig mat. 

Frost bildas på frysens 
väggar. 

•	 Är luftventilen blockerad? Ta bort eventuella hinder så att 
luft kan cirkulera fritt. 

•	 Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan de 
livsmedel som förvaras för effektiv luftcirkulation. 

•	 Är frysdörren ordentligt stängd? 

Vattendispensern 
fungerar inte. 

•	 Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen 
öppen? 

•	 Har slangen till vattentillförseln krossats eller klämts?  
Se till att slangen löper fritt och är fri från hinder. 

•	 Är vattentanken fryst eftersom kyltemperaturen är 
för låg? Prova att välja en varmare inställning på 
huvuddisplaypanelen. 

Larmet ljuder inte trots 
att dörren är öppen? 

•	 Dörrlarmet ljuder bara när kylskåpsdörren är öppen i en 
vinkel på mer än 15 längre än 2 minuter. I början ljuder 
larmet med 10 på varandra följande signaler och sedan 
10 gånger i följd varje minut. 



Kontakta SAMSUNG WORLD WIDE
Om du har några frågor eller kommentarer som rör Samsung-produkter, vänligen 
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