
Model:
RW33EBSS

Chladnička na víno
Návod k obsluze

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup výrobku 
Samsung.
Pokud si přejete plně využít nabízených
služeb, zaregistrujte spotřebič na stránkách 
www.samsung.com/global/register

Představte si možnosti

CZ



Popis funkcí chladničky na víno
Hlavní funkce

Chladnička na víno Samsung vám ušetří místo, zlepší skladování a zároveň šetří energii.

Digitální provedení
Digitální displej usnadňuje ovládání a zároveň zobrazuje stav a teplotu uvnitř chladničky.

Spolehlivý provoz
Chladnička je vybavena osvědčeným, zcela uzavřeným a vysoce efektivním 
kompresorem, který nabízí vysoký výkon a spolehlivost.

Všestranné využití
Police lze snadno vyjmout, vyčistit a vložit zpět. 
Skleněná dvířka umožňují snadnou kontrolu stavu lahví uvnitř chladničky.

Nový design
Police mají tvar vlny, jsou elegantní a masivní. 

LED diody s velice nízkým faktorem tepelného vyzařování snižují vliv tepla na chuť vína.

02_Funkce

Zapište si model a sériové číslo pro budoucí 

použití. Modelové označení naleznete na 

pravém boku chladničky.

Model# 

Sériové číslo # 



Bezpečnostní upozornění
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

•   Před používáním chladničky si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné 
další použití.

VAROVÁNÍ

•    Protože se tato uživatelská příručka týká více modelů, vaše chladnička se může od vlastností 
popsaných v této příručce mírně lišit.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ
Hrozí nebezpečí vážného poranění nebo smrti

UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění osob nebo poškození zařízení

Ostatní symboly

Nikdy nedělejte

Nerozebírejte

Nedotýkejte se

Dodržujte

Odpojte napájecí kabel od zdroje energie

Uzemněte, aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem

Požádejte o pomoc servisního technika

Tyto varovné symboly je nutno respektovat, jelikož respektování těchto doporučení 
chrání vás a ostatní osoby před rizikem poranění.

Až si tento oddíl přečtete, uložte jej na bezpečné místo pro budoucí použití.

•  Toto zařízení musí být před použitím řádně instalováno a umístěno na správném místě 
v souladu s návodem. 

•  Používejte chladničku výhradně k účelům, pro které byla určena.
 Opravy svěřte pouze kvalifi kovanému odborníku.

  Jako chladivo lze použít R600a nebo R134a. Zkontrolujte specifi kaci chladiva na zadním 
štítku chladničky, jakož i schéma zapojení a ujistěte se, že je vše v pořádku.

•    Chladicí médium R600a je přírodní plyn, který je používán v různých zařízeních 
a v různých prostředích. Nicméně je hořlavý. Proto je nutno dbát zvýšené opatrnosti 
během instalace a transportu, aby nedošlo k poškození chladicího systému nebo 

potrubí.

•   Chladicí směs, která unikne ze systému, se může vznítit nebo způsobit poškození 

zraku. Pokud dojde k úniku, nepoužívejte zařízení, která pracují s otevřeným ohněm, 
a dokonale místnost vyvětrejte po dobu několika minut.
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Bezpečnostní upozornění
• Abyste co nejvíce omezili míchání hořlavých par chladicího média, které mohly uniknout 

z chladicího systému s okolním vzduchem, instalujte chladničku v dostatečně velké místnosti.
• Nikdy nezapínejte spotřebič, který jeví známky poškození. Pokud máte jakékoli pochybnosti, 

obraťte se na prodejce.
• Místnost musí mít objem minimálně 1m3 na každých 8 g chladiva R600a v zařízení.
• Objem chladiva je uveden na schématu zapojení na zadní straně chladničky.

• Obalový materiál zlikvidujte předepsaným způsobem, který nepoškozuje životní prostředí.
• Před výměnou vnitřního osvětlení chladničky vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
 - Pokud to neuděláte, vystavíte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

ŠTÍTKY UPOZORŇUJÍCÍ NA VÁŽNÁ NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ  
Nikdy nezapojujte další spotřebiče do stejné zásuvky, do které je zapojena chladnička vína.
-  Hrozí nebezpečí požáru.

•  Dbejte, aby se napájecí kabel a zástrčka kabelu nedostaly pod chladničku. Může dojít 
k poškození kabelu nebo zástrčky.

 - Při poškození zástrčky napájecího kabelu může dojít k přehřátí a požáru.

•  Dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění chladničky vodou. Voda se také nesmí dostat dovnitř 
do chladničky.

 -  Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

•  

 - Hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo zkratu.

• Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky mokrýma rukama.
 - Pokud to neuděláte, vystavíte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Nepokládejte na horní část spotřebiče nádoby s tekutinou.
 - Při rozlití hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

•  Neinstalujte chladničku na vlhkém místě nebo tam, kde může dojít k potřísnění chladničky 
vodou.

 -  Pokud je poškozená izolace uvnitř chladničky, může dojít k požáru nebo poranění 
elektrickým proudem.

•  V blízkosti chladničky nepoužívejte a v chladničce neskladujte žádné hořlavé nebo těkavé látky.
  Skladování benzenu, ředidel, ethylalkoholu, éteru, plynu LP nebo podobných látek může být 

příčinou výbuchu.

• Nedemontujte ani neopravujte chladničku sami.
   -  Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vzniku požáru, poruchy nebo 

poranění.

• Před výměnou lampy vnitřního osvětlení chladničky vytáhněte napájecí kabel ze 
zásuvky.

 - Pokud to neuděláte, vystavíte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Po skončení životnosti chladničky je nutné, abyste před likvidací odmontovali dveře 
a gumová těsnění. Potom chladničku zlikvidujte předepsaným způsobem.

 - Předcházíte tak nebezpečí, že dojde k uzamčení malých dětí uvnitř chladničky.

• Chladnička musí být uzemněna.
 -   Pokud dojde k „probíjení“ elektrického proudu, budete chráněni před poraněním 

elektrickým proudem.

• K uzemnění nepoužívejte plynové potrubí, telefonní kabely nebo jiné vodiče, které 
mohou jiskřit nebo přitahovat blesky.

 - Nesprávné uzemnění zástrčky může způsobit poranění elektrickým proudem.

04_Bezpečnostní opatření

Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty nebo jiná elektrická zařízení jako
například mikrovlnné trouby.
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Bezpečnostní upozornění
ZNAČKY S UPOZORNĚNÍM

UPOZORNĚNÍ

• Uvolněná zástrčka napájecího kabelu nesmí být zasunuta do zásuvky.
 - Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

• Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel.
 -  Poškození přívodního kabelu může způsobit elektrický zkrat a zapříčinit vznik požáru nebo 

úraz elektrickým proudem.
 -  V případě poškození napájecího kabelu požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo 

osobu s podobnou kvalifi kací o okamžitou výměnu.

• Nikdy nepokládejte žádné předměty na horní část chladničky.
 -  Při otevírání dveří chladničky může dojít k pádu a k poranění obsluhující osoby nebo 

k poškození chladničky.

• Nikdy neskladujte léky nebo jiné chemické vzorky a látky citlivé na teplotu uvnitř chladničky.
 -  Přesvědčte se, že předměty, které chcete uskladnit v chladničce, mohou být uskladněny 

v chladnu.

• Před vložením vína a po prvním zapojení chladničky nechejte chladničku vychladit. 
Neskladujte láhve v blízkosti teplotních senzorů.

 - Předcházíte tak nesprávnému zobrazení teploty na displeji.

• Chladničku nepokládejte horizontálně ani nestavte vzhůru nohama. Pokud je nutno 
chladničku naklonit, nakloňte ji pod úhlem maximálně 45°.

 -  Zabráníte tak vniknutí oleje z kompresoru do potrubí, což má za následek snížení chladící 
účinnosti.

• Nedovolte dětem, aby si s chladničkou hrály nebo aby se snažily na chladničku vylézt.
 - Předcházíte tak nebezpečí poranění dětí a poškození chladničky.

• Po odpojení napájecího kabelu vyčkejte 5 minut před opětovným zapojením kabelu do zásuvky.
 - Předcházíte tak poškození kompresoru.

• Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
nejsou pod dozorem nebo nebyly řádně poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost 
o používání zařízení.

• Neskladujte uvnitř chladničky léky, výsledky vědeckých experimentů nebo jiné výrobky citlivé 
na přesnou teplotu.

 - V chladničce není dovoleno skladovat výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty.

UPOZORNĚNÍ

Chladicí proces probíhající uvnitř chladničky je možný díky chladivu, jehož plnění vyžaduje 
speciální postup, který je prováděn ve výrobním závodě. Proto dbejte, aby potrubí na zadní 
straně chladničky zůstalo neporušeno a nepoškozeno.

• Pokud uslyšíte neobvyklý zvuk nebo ucítíte podezřelý zápach, okamžitě vytáhněte napájecí 
kabel ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

• Pokud čistíte zástrčku napájecího kabelu, neodstraňujte špínu z kolíků zástrčky mokrým hadříkem.
 - Hrozí nebezpečí popálení a vzniku požáru.

• Nevkládejte nebo nesnažte se zasunout ruce pod chladničku.
 - Ostré hrany mohou způsobit poranění.

• Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
 - Jakékoliv zhoršení stavu izolace se může stát příčinou vzniku požáru.

VAROVÁNÍ

• Větrací otvory chladničky musí být čisté a nesmí být ničím blokované.
• Nepoužívejte pro urychlení odmrazování mechanické prostředky nebo jakékoliv jiné prostředky 

s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.
• Nikdy nepoškozujte chladicí systém a elektrické komponenty chladničky.
• Nepoužívejte žádná elektronická zařízení uvnitř chladničky, s výjimkou těch, která doporučuje výrobce.

Bezpečnostní opatření_05
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Instalace chladničky na víno
INSTALACE CHLADNIČKY NA VÍNO

Zkontrolujte velikost dveří

Zkontrolujte velikost dveří v místnosti a ujistěte se, že chladnička dveřmi projde.

*Velikost spotřebiče

Velikost (v mm)

Šířka 511

Hloubka 550

Výška 850

Odstraňte veškerý obalový materiál, včetně vnitřních obalů apod. Před použitím také 

odstraňte pěnovou vycpávku ze spodní části chladničky

1.   Podlaha, na kterou budete chladničku instalovat, musí být pevná a rovná; v opačném 

případě nemusí vnitřní chladicí systém správně fungovat. Pokud je podlaha mírně 

nakloněna, je nutno chladničku vyrovnat do vodorovné polohy. K tomuto účelu slouží 

nastavovací nožky pod chladničkou. Otáčením doprava se nožky vysunují ven.

• Provozní hluk chladničky se může zvýšit, pokud 

chladnička stojí na nerovné nebo měkké podlaze.

• Pokud si přejete instalovat chladničku na koberec, 

položte na koberec pevnou podložku (například 

dřevěnou). Zvýšená teplota pod chladničkou může 

způsobit změnu barvy koberce a zhoršovat chlazení.

Montáž_07



INSTALACE CHLADNIČKY NA VÍNO
2. Ujistěte se, že máte pro instalaci chladničky dostatek místa. Minimální vzdálenost mezi 

zadní stěnou a bočními stěnami chladničky a stěnou místnosti musí být alespoň 55 mm. 
Prostor nad chladničkou by neměl být menší než 100 mm.

3. Čištění chladničky

 Vyčistěte vnitřek i vnější plášť chladničky utěrkou navlhčenou v teplé vodě (do teplé vody 

přidejte malé množství neutrálního čisticího prostředku).

4. Alespoň jednu hodinu nechejte chladničku vyschnout. Potom zapojte napájecí kabel.

 Provádějte všechny úkony opatrně podle pokynů zobrazených na displeji.

Víno můžete do chladničky uložit už 2-3 hodiny 

po vychlazení chladničky na stanovenou teplotu.

Instalační pokyny:

1. Chladničku na víno nestavte do místnosti, kde teplota klesla pod 10 °C nebo překročila 
32 °C.

2. Chladnička se nemusí zapnout a nemusí fungovat při nižších teplotách (pod 10 °C), pokud 

nastavíte teplotu vyšší než 10 °C.

3. Pokud je okolní teplota vyšší než 32 °C, doporučujeme nastavit teplotu chladničky na 

10 °C - 18 °C.

4. Pokud je okolní teplota nižší než 5 °C, odpojte napájecí kabel ze zásuvky, protože by víno 
mohlo zmrznout.

08_Montáž
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Pokyny k používání chladničky 
Samsung na víno 
PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM
Chladnička vám bude dlouho sloužit, pokud budete dodržovat následující zásady. Pokud dojde k závadě 
nebo poruše, zkontrolujte zapojení napájecího kabelu nebo zkuste problém vyřešit pomocí pokynů 
a instrukcí obsažených v kapitole Řešení problémů. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se na 
nejbližší servisní středisko Samsung.

1. Ujistěte se, že máte dost prostoru mezi stěnami chladničky a stěnou místnosti. Viz instalační 
pokyny obsažené v tomto návodu.

2. Zkontrolujte, jestli po zapojení chladničky displej zobrazuje teplotu.
3. Volič teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte jednu hodinu. Po jedné hodině by měla 

být chladnička trochu vychlazena a motor by měl rovnoměrně běžet.
4. Určitý čas je nutný k dosažení nastavené teploty a k vychlazení celé chladničky po prvním 

zapojení. Po dostatečném vychlazení můžete vložit láhve s vínem do chladničky.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA OVLÁDACÍM PANELU 
(RW33EBSS)

Funkce kontrolních LED diod

Funkce dětského zámku
Nastavení teploty

1. Nastavení teploty

•  Rozsah nastavení teploty v chladničce je 3 °C - 18 °C. Nastavení teploty v chladničce 
změníte stisknutím “Temp.Up”. Každé stisknutí zvýší teplotu o 1 °C. Po dosažení 18 °C 
tlačítko přestane fungovat. Dostupné hodnoty nastavení: 3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C 
→ 8 °C → 9  °C → 10 °C → 11 °C → 12 °C → 13 °C → 14 °C → 15 °C→ 16 °C → 17 °C → 18 °C

•  Nastavení teploty v chladničce změníte stisknutím “Temp.Down”. Každé stisknutí sníží teplotu 
o 1 °C. Po dosažení 3 °C tlačítko přestane fungovat. Dostupné hodnoty nastavení:

  18 °C → 17 °C → 16 °C → 15 °C → 14 °C → 13 °C → 12 °C → 11 °C → 10 °C→ 9 °C → 8 °C 
→ 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C

•  Po prvním stisknutí tlačítek Temp.down” nebo „Temp.up”, zobrazená hodnota nastavené 
teploty bliká v jednosekundových intervalech (0,5 s blikne a /0,5 s nebliká). Blikání se 
automaticky zastaví, pokud nestisknete tlačítko „Temp.down”, nebo „Temp.up” během 
5 sekund, a displej zobrazí okamžitou teplotu.

•  Pokud je nastavená teplota rovná nebo nižší než 12 °C, indikátor prostoru pro bílé víno W 
svítí a indikátor prostoru pro červené víno R nesvítí.

•  Pokud je nastavená teplota rovná nebo vyšší než 13 °C, indikátor prostoru pro červené víno 

R svítí a indikátor prostoru pro bílé víno W nesvítí.

2. Funkce dětského zámku

•   Pokud chcete chladničku uzamknout, stiskněte tlačítko „Lock” (Zámek) po dobu 3 sekund 

a na displeji se zobrazí indikátor funkce dětského zámku „Lock“, což znamená, že je funkce 
dětského zámku aktivována.

Provoz_09
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•  Pokud chcete funkci dětského zámku zrušit, stiskněte tlačítko „Lock” po dobu 3 sekund 
a indikátor „Lock“ zhasne, což znamená, že je funkce dětského zámku vypnuta.

•  V zamknutém režimu nefungují tlačítka nastavení teploty, ale jen tlačítka osvětlení.

3. Funkce upozornění na chybu

Pokud se na displeji zobrazí následující symboly nebo upozorňující znamení, obraťte se 
okamžitě na autorizovaný servis se žádostí o pomoc.
Pokud na zobrazení teploty blikají symboly „1R” nebo “

1
R”, znamená to, že je vadný teplotní 

senzor.

4. Funkce kontrolních LED diod

•  Pokud je světlo uvnitř chladničky vypnuto, stisknutím tlačítka „Lighting On/Off” (Osvětlení 
zapnuto/vypnuto) můžete osvětlení zapnout.

•  Pokud necháte vnitřní osvětlení chladničky zapnuté, dojde k automatickému vypnutí po 
uplynutí 1 hodiny.

•   Pokud je světlo uvnitř chladničky zapnuto, stisknutím tlačítka „Lighting On/Off” (Osvětlení 
zapnuto/vypnuto) můžete osvětlení vypnout.

První zapojení a nastavení teploty

•  Jakmile zapojíte chladničku do sítě, na 2 sekundy se rozsvítí všechny indikátory. 

Chladnička začne po 2 sekundách fungovat normálně. Indikátor prostoru pro skladování 

červeného vína R svítí a displej zobrazí teplotu 15 °C.

•  Nastavte požadovanou teplotu pro oba prostory. Řiďte se okolní teplotou a vašimi 

požadavky.

10_Provoz
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Pokyny k používání chladničky 
Samsung na víno 
SCHEMATICKÝ NÁKRES CHLADNIČKY NA VÍNO 
( JAKO PŘÍKLAD JE POUŽIT MODEL RW33EBSS1)

Horní polička

Spodní polička

Příslušenství

Popis Množství

Příslušenství pro 

skladovací prostory

Horní polička 5

Spodní polička 1

Vytištěné návody 
a příručky

Návod k obsluze 1

Příslušenství
Klíč ke dveřím 1

Sestava levého pantu 1 (sada)

1.  Příslušenství je v sáčku na zadní straně návodu.

2.   Sestava levého pantu obsahuje: levý horní pant (1), levý dolní pant (1), kryt levého 

horního pantu (1), kryt pravého otvoru pro závěs (1).

Provoz_11



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Vnitřní poličky

Vyjměte všechny poličky a očistěte je měkkým hadříkem 
navlhčeným v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem 

Po omytí poličky dokonale opláchněte a vysušte.

Těsnění dveří

Pravidelně čistěte těsnění dvířek, včetně drážek.
Při instalaci těsnění zpět do drážky na dveřích upevněte těsnění 
nejdříve v rozích a potom postupně zamáčkněte těsnění do 
drážky ve dveřích.

Upozornění pro čištění vnitřního a vnějšího prostoru chladničky

•  Před čištěním vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zapojením napájecího 

kabelu je nutno vyčkat alespoň 5 minut.

• Během čištění dbejte, aby se voda nedostala do osvětlovací jednotky.

•  Čistěte pomocí měkké utěrky namočené v roztoku teplé vody a neutrálního mycího 

prostředku a vytřete do sucha.

•  Čistěte často výpustný otvor a sběrný vodní kanálek pod chladničkou, aby mohla odtékat 

rozmražená voda.
•  K čistění nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními účinky, například: zubní pastu, 

kyseliny, chemické látky, alkohol nebo lešticí pasty.

• Chladničku čistěte pravidelně, abyste zajistili maximální výkon a spolehlivý chod.

Po skončení čistění zkontrolujte následující součásti chladničky:

- že napájecí kabel není poškozen;
- že je zástrčka napájecího kabelu správně zasunuta do zásuvky,

- že se napájecí kabel nepřehřívá, atd.

12_Provoz
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Pokyny k používání chladničky 
Samsung na víno 
POSTUP VÝMĚNY PRAVÉHO A LEVÉHO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

2. Vyšroubujte dva šrouby vzadu na TOP COVER.

3.  Otevřete dveře do pravého úhlu, potom zdvihněte TOP COVER asi o 5 cm a jemně ho 
vysuňte dopředu, ale nesundávejte.

4. Nakloňte TOP COVER na stranu. Vyhledejte konektory napájení v přední části krytu.   
 Odpojte každý z konektorů stisknutím zobáčku na jeho konci,

 Potom vytáhněte a přesuňte CAP TOP TABLE na pravou stranu.

 Položte TOP COVER stranou.

5. Sejměte CAP DOOR B RIGHT a CAP DOOR A LEFT na horních dvířkách pomocí nářadí.

6. Odšroubujte šrouby na HINGE UPP R, potom ho sejměte.

7.  Opatrně postavte dveře stranou a vyšroubujte šrouby přidržující STOPPER DOOR na 
jejich spodní části.

8.  Potom sejměte STOPPER DOOR a GROMMET HINGE LOW a instalujte je na opačnou 
stranu.

9. Přesuňte GROMMET HINGE UPP na levou stranu.

Provoz_13
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POSTUP VÝMĚNY PRAVÉHO A LEVÉHO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

10. Opatrně nakloňte chladničku dozadu, úhel nesmí překročit 45 stupňů.

11. Sejměte HINGE LOW R odšroubováním šroubů a vyrovnávací nožky.

12. Sejměte vyrovnávací nožku a distanční podložku a instalujte je na pravou stranu.

Levá nožka je vybavena distanční podložkou, která musí být přemístěna na pravou 
vyrovnávací nožku, je-li směr otevírání dveří převrácen.

13.  V příslušenství vyhledejte HINGE LOW L a pomocí šroubů ho nainstalujte, s vyrovnávací 
nožkou na levé straně.

WASHER je na HINGE LOW R. Musíte ji přesunout na levou stranu.

14. Postavte chladničku do svislé polohy.

15.  Nasaďte dveře na HINGE LOW L, potom nainstalujte HINGE UPP L, který je součástí 
příslušenství.

16.  Otevřete a zavřete dveře. Ujistěte se, že jsou dveře správně vyrovnány vzhledem k tělu 
chladničky.

  V případě potřeby uvolněte šrouby upevňující HINGE UPP L ke chladničce, vyrovnejte 
dveře a opět dotáhněte.

17. Instalujte CAP DOOR B LEFT a CAP DOOR A RIGHT, které jsou součástí příslušenství.

18. Na chladničku nasaďte TOP COVER a znovu zapojte napájecí konektory.

19.  Otevřete dvířka do pravého úhlu. TOP COVER zasuňte na místo a přišroubujte dvěma 

šrouby.

20. Chladničku zapojte do zásuvky. Ovladače nastavte na požadované hodnoty.

14_Provoz
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Řešení problémů

Chladnička 
nechladí, nemrazí 
nebo chladí příliš.

Chladnička nefunguje.

- Zástrčka není správně zapojená v zásuvce.
- Zástrčka není zapojená vůbec.
-  Za chodu byl odpojen zdroj elektrické energie 

a připojen byl dříve než po 5 minutách.

Chladnička byla příliš 
dlouho v provozu.

-  Okolní teplota je v létě příliš vysoká.
- Časté otevírání a zavírání dveří chladničky.
-  Venkovní odvětrávání chladničky není 

dostačující.

Chladnička vydává 

nezvyklé zvuky.

Chladnička není dokonale 
vyrovnána.

-   Pokud chladnička není umístěna na rovném 
povrchu, hluk chladničky zesílí. Vyrovnejte 
chladničku otáčením vyrovnávací nožky pod 
ledničkou.

Zvuk tekoucí vody nebo 

sykot vzduchu.

-   Teplota v chladničce může rychle klesnout pouze 

cirkulací chladicí směsi v potrubí. Existují dva 

typy chladicích médií: plynové a tekuté. Tekuté 

chladivo může způsobovat zvuk tekoucí vody 

během oběhu.

Mírné bzučení.

-  Spuštěný kompresor. Toto bzučení je o něco 

vyšší během rozběhu kompresoru. Zvuk 

vysoce účinné chladničky na víno je vyšší, díky 

vysokému výkonu.

„Klepání“, „bouchání“.

-  Elektronické části hlavního ovládacího panelu, 

jako například relé startéru, zařízení tepelné 

ochrany nebo solenoidový ventil, atd., můžou 

vydávat klepající nebo i bouchající zvuky během 

provozu nebo při odpojení chladničky od zdroje 

napájení.

Zkondenzovaná 
voda uniká nebo 
zamrzá, tvoří se 

námraza.

Na rámu dveří a chladničky 
zkondenzovala voda.

-  Tento problém může nastat, pokud je okolní 

vzduch příliš vlhký. 
-  Otřete orosené součásti utěrkou.

Voda po odmražení 
přetéká v chladničce.

- Je ucpaný odtok.

Námraza na vnitřní zadní 

straně chladničky.

-  Tento jev je  během provozu normální.
-  Po vypnutí chladničky automaticky zmizí.

-  Láhve s vínem by neměly být uskladněny blízko 
zadní stěny chladničky.

Obě stěny jsou 

příliš horké a je cítit 

neznámý zápach.

Přední rám chladničky 
nebo boční stěny 

chladničky se zahřívají.

-  Po obou stranách chladničky na víno jsou 

umístěna zařízení sálající teplo (kondenzátory). 
Teplo je normální jev.

Chladicí zařízení, jakož i chladnička na víno, ochlazují vnitřní prostory tím, že kompresor žene 
chladivo přes potrubí do chladicího systému, a tak je zaručena nižší teplota uvnitř chladničky.

Slabé provozní zvuky jsou normálním jevem. Velice lehko si na ně zvyknete.

Odstraňování problémů_15
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Poznámky



ČESKY

Správná likvidace chladničky
(likvidace elektrických a elektronických zařízení)
(platné v Evropské unii a v dalších evropských zemích 
se systémem odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu nebo v příručce znamená, 
že s tímto výrobkem nesmí být po skončení jeho provozní životnosti zacházeno 
jako s běžným domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění 
životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, 
oddělte je prosím od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně, aby bylo 
podporováno opětovné využití hmotných zdrojů.
Uživatelé v domácnostech by se měli obrátit buď na prodejce, u něhož tento 
výrobek zakoupili, nebo na místní úřady, kde získají podrobnosti o místě a způsobu 
bezpečné recyklace tohoto výrobku s ohledem na životní prostředí.
Pracovníci kanceláří a úřadů by měli kontaktovat své dodavatele a ověřit si všechny 
podmínky koupě. Tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním 
komerčním odpadem.

pcmanage
ČESKYSprávná likvidace chladničky(likvidace elektrických a elektronických zařízení)(platné v Evropské unii a v dalších evropských zemíchse systémem odděleného sběru odpadu)Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu nebo v příručce znamená,že s tímto výrobkem nesmí být po skončení jeho provozní životnosti zacházenojako s běžným domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištěníživotního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení,oddělte je prosím od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně, aby bylopodporováno opětovné využití hmotných zdrojů.Uživatelé v domácnostech by se měli obrátit buď na prodejce, u něhož tentovýrobek zakoupili, nebo na místní úřady, kde získají podrobnosti o místě a způsobubezpečné recyklace tohoto výrobku s ohledem na životní prostředí.Pracovníci kanceláří a úřadů by měli kontaktovat své dodavatele a ověřit si všechnypodmínky koupě. Tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatnímkomerčním odpadem.



Otázky a odpovědi?

Kód č. DA68-01806A(1) REV(0.0)

800 - SAMSUNG (800-726786)

8 - SAMSUNG(7267864)

30 - 6227 515

3 - SAMSUNG(7267864)

0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33

808 20 - SAMSUNG(7267864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

075 - SAMSUNG(726 78 64)

0845 SAMSUNG(7267864)

0848 - SAMSUNG(7267864,  CHF 0.08/min)

8-800-555-55-55

3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282 

www.samsung.com/atAUSTRIA

0818 717 100 EIRE www.samsung.com/ie 

0800 - SAMSUNG(7267864)

www.samsung.com/ch 
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