
AMERICKÁ CHLADNIČKA

NÁVOD K POUŽITÍ 
A POKYNY K INSTALACI

Model: RS20BR**
RS20CR**
RS20NR**

Před uvedením tohoto zařízení do provozu si přečtěte pozorně
tento návod a uchovejte ho pro případné další použití na 
dostupném a bezpečném místě.
Při použití dodržujte provozní pokyny a příslušná bezpečnostní
opatření uvedená v tomto návodu.
Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány a proto si 
vyhrazujeme právo na změny bez předchozího upozornění.
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Konstrukce těchto tří modelů je podobná, proto je v tomto návodu popisován zejména 
model RS20BR**.



1

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
•  Před uvedením tohoto zařízení do provozu si přečtěte pozorně tento návod a uchovejte ho pro 

případné další použití.
•   Funkce vámi zakoupené chladničky se mohou mírně lišit od popisu uvedeného v tomto návodu, 

protože následující informace jsou určené pro různé modely.
•  Děti nebo postižené osoby by neměly tuto chladničku používat bez dozoru.
•  Dávejte pozor na děti, aby si s chladničkou nehrály.
•  R600a nebo R134a je chladicí směs. Informace o použité chladicí směsi jsou uvedené na 

identifi kačním štítku na zadní straně chladničky.

VAROVÁNÍ

Upozornění / Varování 

VAROVÁNÍ
Může dojít k poranění nebo smrti

UPOZORNĚNÍ
Může dojít k poranění nebo 
poškození zařízení

 VAROVÁNÍ

  Do jedné zásuvky nikdy nezapojujte více zařízení 
najednou. 

  •  V opačném případě se vystavujete 
potenciálnímu riziku vzniku požáru.

   Zásuvka by neměla být příliš blízko zadní stěně 
chladničky, aby jí lednička nerozmačkala nebo 
jinak nepoškodila.

  •  Poškozená zásuvka by se mohla zahřát 
a následně způsobit požár.

  Do chladničky ani na ní nelijte žádnou vodu.
  •  Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení 

elektrickým proudem.
   V bezprostředním okolí chladničky nepoužívejte 

spreje.
  •  Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
   Na napájecí kabel nepokládejte žádné těžké 

předměty.
  •  Hrozí nebezpečí požáru nebo zkratu.
  Za zástrčku netahejte mokrýma rukama.
  •  Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým 

proudem.
   Nepokládejte na horní část zařízení nádoby 

plněné vodou.
  •  Pokud by došlo k rozlití vody, může být 

následkem vznik požáru nebo zasažení 
elektrickým proudem.

   Chladničku nesmíte instalovat do vlhkého 
prostředí nebo do míst, kde může přijít do 
kontaktu s vodou.

  •  Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení 
elektrickým proudem, pokud by měly některé 
z elektrických částí poškozenou izolaci.

  V chladničce neskladujte těkavé a hořlavé látky.
  •  Pokud byste takto uložili benzen, ředidlo, 

ethanol, éter, plyn nebo podobné látky, může 
dojít k explozi.

Ostatní symboly

Nikdy nedělejte

Nikdy nedemontujte

Nedotýkejte se

Musíte dodržet

Musíte odpojit napájecí kabel od zdroje 
energie
Musíte uzemnit, aby nedošlo k zasažení 
elektrickým proudem

Přátelské připomenutí

 Nedemontujte ani neopravujte chladničku sami.
  •  Jinak hrozí nebezpečí vzniku požáru, poruchy 

nebo poranění.

  Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení 
chladničky vytáhněte zástrčku napájecího kabelu 
ze zásuvky.

  •  V opačném případě hrozí nebezpečí požáru 
nebo zasažení elektrickým proudem.

  Než zařízení zlikvidujete a vyhodíte, demontujte 
dvířka a pryžové těsnění chladničky.

  •  Předejdete tak neúmyslnému uvěznění dětí 
uvnitř zařízení.

 Chladnička musí být uzemněná.
  •  Chladnička musí být uzemněná, aby 

nedocházelo ke zbytečně vysoké spotřebě 
energie nebo k zasažení elektrickým proudem 
způsobeným únikem energie.

  K uzemnění nepoužívejte plynové potrubí, 
telefonní linku ani jiný potenciální bleskosvod.

  •  Pokud by uzemnění nebylo používáno 
správně, mohlo by dojít k zasažení 
elektrickým proudem.

 VAROVÁNÍ
•  Ventilační otvory a kanálek uvnitř chladničky udržujte 

čisté, aby se nezablokovaly.
•  Případnou námrazu odstraňujte podle pokynů 

výrobce. Nepoužívejte žádné mechanické pomůcky 
ani jiné způsoby.

•  Chladicí systém a elektrický obvod nesmí být 
poškozeny.

•  Uvnitř chladničky nepoužívejte žádná elektronická 
zařízení, kromě zařízení doporučených výrobcem.

•  Nešlapejte na kryt nožek chladničky.
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 UPOZORNĚNÍ
 Chladničku nepřeplňujte.

  •  Pokud při otevření dveří potraviny vypadávají 
ven, vzniká riziko úrazu a materiálních škod.

   Nevkládejte do mrazničky láhve ani jiné druhy 
skla.

  •  Pokud obsah zamrzne, sklo může popraskat 
a způsobit úraz.

  Pokud je zásuvka uvolněná, nepoužívejte ji.
  •  Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení 

elektrickým proudem.
   Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za 

napájecí kabel.
  •  Poškození napájecího kabelu může způsobit 

elektrický zkrat a 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.

   Neskladujte na horní části spotřebiče žádné 
předměty.

  •  Po otevření nebo zavření dveří by mohly tyto 
předměty spadnout a způsobit poranění osob 
nebo věcné škody.

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

  •  Zkontrolujte označení výrobků, zda není jejich 
chlazení zakázáno.

  •  Nenechte děti, 
aby se věšely 
za přihrádky 
v chladničce.

  •  Nenechte děti, aby 
se věšely za police 
v chladničce.

  •  Nenechte děti, 
aby se věšely za 
přepážky a dvířka 
chladničky.

 UPOZORNĚNÍ
Chladicí směs zajišťuje proces chlazení chladničky a do 
chladničky je plněna speciálním způsobem.
Kontrolujte, jestli potrubí v zadní části chladničky není 
poškozené.

V chladničce je malé množství vysokoteplotního, 
ekologického isobutanu, ten je ale také vysoce 
hořlavý. Proto s chladničkou manipulujte 

opatrně, abyste nepoškodili její chladicí systém např. 
během přepravy nebo instalace.
Chladicí směs, která unikne ze systému, se může vznítit 
nebo způsobit poškození zraku. Pokud zaznamenáte 
únik chladicí směsi, vyvarujte se riziku vzniku požáru 
řádným vyvětráním místnosti, ve které se chladnička 
nachází.
•  Velikost místnosti, do které chcete chladničku 

umístit, určete podle množství chladicí směsi, kterou 
chladnička obsahuje, aby v případě úniku chladicí 
směsi do ovzduší v místnosti nedošlo ke vzniku 
výbušné směsi.

  Velikost místnosti vhodné pro toto zařízení: 8 g 
chladicí směsi typu R600a na 1 m3. Podrobnosti 
o množství chladicí směsi v chladničce naleznete 
v pokynech.

•  Pokud je chladnička jakkoliv poškozená, neuvádějte ji 
do provozu. Kontaktujte prodejce nebo servis.
  Pokud zaznamenáte neobvyklé zvuky, zápach 

nebo kouř, okamžitě vytáhněte zástrčku a spojte 
se s nejbližším servisem Samsung.

 Nestrkejte ruce pod zařízení.
  •  Ostré hrany mohou způsobit poranění osob.
   Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky a nádob 

nebo potravin uložených v mrazničce mokrýma 
rukama.

  •  Mohli byste si způsobit omrzliny.
  Při čištění zástrčky nebo odstraňování cizích 

předmětů a nečistot z kolíků zástrčky nepoužívejte 
mokrou nebo vlhkou utěrku.

  •  Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem a vzniku požáru.

   Pokud chcete chladničku posunout, uchopte ji za 
rukojeť na zadní straně a vespod.

  •  Po odpojení zařízení od zdroje energie 
počkejte před opětovným zapojením alespoň 
5 minut.

  Pokud nebudete chladničku delší dobu používat, 
odpojte ji od zdroje energie. 

  •  Jakékoliv zhoršení stavu izolace se může stát 
příčinou vzniku požáru.
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PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ PRO UVEDENÍ DO PROVOZU
Jakmile provedete následující kroky, bude vaše chladnička/mraznička kompletně připravena na plný provoz. Pokud 
ne, zkontrolujte napájecí přívod a zdroj elektrického proudu.
Pokud máte jakékoliv nejasnosti nebo problémy, kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko SAMSUNG.

1 Police a nádoby, které byly kvůli přepravě vyjmuty, 
vložte zpět na příslušná místa (viz strana 8 až 9).

2 Z chladničky/mrazničky a z příslušenství odstraňte
nahromaděné nečistoty, které se mohly usadit 
během balení a přepravy (viz strana 9).

3 Pokud je chladnička připojená k elektrické síti, 
vnitřní osvětlení bude svítit pokaždé, když budou 
dveře chladničky otevřeny.

4 Volič teploty nastavte na nejnižší teplotu a jednu 
hodinu počkejte. Chladnička začne chladit 
a kompresor bude tiše bručet.

5 Jakmile je teplota v chladničce dostatečně nízká, 
můžete do ní začít ukládat potraviny. Vezměte na 
vědomí, že po spuštění chladničky trvá několik
hodin, než teplota dosáhne odpovídající hodnoty.

POZNÁMKA

Před zapojením porovnejte napětí,
napájecí kabel a zástrčka jsou určeny pro 
elektrický obvod nad 10 A.

FUNKCE
Víceproudý systém
• Chladivý vzduch cirkuluje větracími otvory
 Tím je zajištěno rovnoměrné ochlazování uvnitř chladničky a následně udržení čerstvosti potravin co nejdéle.

Vysoká vlhkost k uchování čerstvosti potravin
• Potraviny, ovoce a zeleninu udržíte dlouho čerstvé, protože chladnička udržuje vzduch uvnitř velmi vlhký.

Signalizace otevřených dveří
• Zůstanou-li dveře chladničky otevřené déle než dvě minuty, automaticky se spustí zvukový alarm. Tato funkce 

vám pomáhá snížit spotřebu elektrické energie a chrání uložené potraviny.

Funkce domácího baru
• Je pohodlná pro skladování často používaných nápojů a pokrmů a omezení ztráty chladného vzduchu.
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OVLÁDACÍ PANEL (RS20BR**/RS20CR**)

DIGITÁLNÍ PANEL

Tlačítko Fridge
Teplotu v chladničce nastavíte 
opakovaným stiskem tohoto tlačítka. 
Teplota bude nastavována krokově 
mezi 1 °C a 7 °C.

Power Freezer (výkonné mražení)
Urychluje proces mražení uvnitř 
mrazničky.

Power Cool (výkonné chlazení)
Urychluje proces chlazení uvnitř 
chladničky.

Tlačítko Freezer
Teplotu v mrazničce nastavíte 
opakovaným stiskem tohoto tlačítka. 
Teplota bude nastavována krokově 
mezi -14 °C a -25 °C

Freeze Temp (teplota v mrazničce): Ukazuje aktuální teplotu v mrazničce. Fridge Temp (teplota v chladničce): 
Ukazuje aktuální teplotu v chladničce.

Power Freeze 
(výkonné mražení) •  Tento indikátor svítí, pokud stisknete tlačítko Power Freeze.

Stiskněte tlačítko, pokud chcete, aby bylo nastavené teploty dosaženo rychleji.
•  Opětovným stiskem tlačítka režim Power Freezer (výkonné mražení) zrušíte.

Power Cool 
(výkonné chlazení) •  Tato kontrolka svítí, pokud stisknete tlačítko Power Cool (výkonné chlazení).

Stiskněte tlačítko, pokud chcete, aby bylo nastavené teploty dosaženo rychleji.
•  Opětovným stiskem tlačítka režim Power Cool (výkonné chlazení) zrušíte.

POZNÁMKA
  Teplota uvnitř zařízení vzroste, pokud dovnitř uložíte najednou větší množství teplých potravin, nebo 

pokud budete často otvírat dvířka nebo je necháte otevřená delší dobu.

Potřebujete-li zmrazit velké množství potravin, než použijete tlačítko  
nastavte co nejnižší teplotu v mrazničce.

vykonné mražení

Administrator
Potřebujete-li zmrazit velké množství potravin, než použijete tlačítkonastavte co nejnižší teplotu v mrazničce.vykonné mražení
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REGULACE TEPLOTY (RS20NR**)

LED kontrolka č. 5

LED kontrolka č. 4
LED kontrolka č. 3
LED kontrolka č. 2
LED kontrolka č. 1

 •  Čím vyšší stupeň nastavíte, tím nižší teplota uvnitř zařízení bude.

Tlačítko FRE.TEMP (Teplota 
v mrazničce)
Teplotu mrazničky nastavíte opakovaným 
stisknutím tlačítka od stupně 1 (chladná) po 
stupeň 9 (chladnější).

Tlačítko REF.TEMP (Teplota 
v chladničce)
Teplotu chladničky nastavíte opakovaným 
stisknutím tlačítka od stupně 1 (chladná) 
po stupeň 9 (chladnější).

REGULACE TEPLOTY
Mraznička
•  Teplotu uvnitř mrazničky je možné nastavit ve 

stupních od stupně 1 (chladná) po stupeň 9 
(chladnější).

•  Stiskněte tlačítko FRE. TEMP. opakovaně, dokud 
nedosáhnete požadovaného stupně.

 -  U každého stupně se LED kontrolka podle 
uvedené tabulky rozsvítí nebo zhasne.

Chladnička
•  Teplotu uvnitř chladničky je možné nastavit ve 

stupních od stupně 1 (chladná) po stupeň 9 
(chladnější).

•  Stiskněte tlačítko REF. TEMP. opakovaně, dokud 
nedosáhnete požadovaného stupně.

 -  U každého stupně se LED kontrolka podle 
uvedené tabulky rozsvítí nebo zhasne.

Tabulka regulace teploty

stupeň

Reference

chladná normální chladnější
KONTROLKA 
LED

(svítí)
(nesvítí)
(bliká)

*  Na stupni 2, 4, 6 a 8 bude LED kontrolka označená 
( ) 5 sekund blikat a pak se rozsvítí ( ).

POZNÁMKA

 • Pro vaše pohodlí bylo ovládání teploty chladničky přednastaveno již ve výrobě.
   •  Pokud chladničku uvádíte do provozu poprvé nebo po dlouhodobé nečinnosti, ovladač teploty 

chladničky by měl být nastavený na “NORMAL” (stupeň 5: -20°C pro mrazničku a 3°C pro 
chladničku).

   •  Pokud dojde k výpadku proudu a následnému obnovení dodávky energie, zkontrolujte stav ovladače 
teploty chladničky. Doporučujeme použít nastavení podle vašich aktuálních podmínek, normální 
doporučené nastavení je NORMAL.

   •  Pokud potřebujete zmrazit velké množství potravin, nastavte nejnižší teplotu mrazicí
přihrádky nejméně 24 hodin dopředu.

Administrator
• Pokud potřebujete zmrazit velké množství potravin, nastavte nejnižší teplotu mrazicípřihrádky nejméně 24 hodin dopředu.
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POPIS CHLADNIČKY

MRAZNIČKA / CHLADNIČKA (RS20BR**)

MRAZNIČKA / CHLADNIČKA (RS20CR**)

Zásuvka na čerstvý
salát (spodní)

Osvětlení

Přihrádka na 
potraviny

Police

Zásuvka

Kryt nožek

Osvětlení

Přihrádka na mléčné
výrobky
Přihrádka na vejce

Přihrádka na potraviny
Přihrádka na čerstvé
potraviny (volitelné)
Police
Přepážka domácího 
baru

Zásuvka na čerstvé ovoce 
& zeleninu (horní)
Přihrádka na láhve

Zásuvka na čerstvý
salát (spodní)

Osvětlení

Přihrádka na 
potraviny

Police

Zásuvka

Kryt nožek

Osvětlení

Přihrádka na mléčné
výrobky

Přihrádka na vejce
Přihrádka na potraviny
Přihrádka na čerstvé
potraviny (volitelné)
Police
Přepážka domácího 
baru

Zásuvka na čerstvé ovoce 
& zeleninu (horní)
Přihrádka na láhve

Osvětlení

Přihrádka na 
potraviny

Police

Zásuvka

Kryt nožek

Osvětlení

Přihrádka na mléčné
výrobky

Přihrádka na vejce
Přihrádka na potraviny
Přihrádka na čerstvé
potraviny (volitelné)
Police
Přihrádka na potraviny

Zásuvka na čerstvý salát 
(spodní)

Zásuvka na čerstvé
ovoce & zeleninu (horní)

Osvětlení

Přihrádka na 
potraviny

Police

Zásuvka

Kryt nožek

Osvětlení

Přihrádka na mléčné
výrobky

Přihrádka na vejce
Přihrádka na potraviny
Přihrádka na čerstvé
potraviny (volitelné)
Police
Přihrádka na potraviny

Zásuvka na čerstvý salát 
(spodní)

Zásuvka na čerstvé
ovoce & zeleninu (horní)

（1）

（2）

（1）

（2）

Administrator
Přihrádka na vejcePřihrádka na potraviny
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MRAZNIČKA / CHLADNIČKA (RS20NR**)

POUŽITÍ DOMÁCÍHO BARU S PŘEPÁŽKOU

Osvětlení

Přihrádka na 
potraviny

Police

Zásuvka

Kryt nožek

Osvětlení

Přihrádka na mléčné 
výrobky

Přihrádka na vejce

Přihrádka na potraviny
Přihrádka na čerstvé 
potraviny (volitelné)
Police
Přihrádka na potraviny

Zásuvka na čerstvý salát 
(spodní)

Zásuvka na čerstvé 
ovoce & zeleninu (horní)

1 Otevřete dvířka přepážky.

2  Vložte do boxu potraviny nebo 
nápoje.

3  Po použití potraviny nebo nápoje 
vyjměte.

4 Dvířka přepážky zavřete.
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NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN

 NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN

1 Přihrádka na potraviny
  K uložení malých balení mražených potravin.

2 Tvrzená skleněná police
  K uložení všech druhů mražených potravin.

3 Přihrádka k uložení masa a suchých potravin
   K uložení masa a suchých potravin. Uložené potraviny by měly být bezpečně obaleny fólií 

nebo jiným vhodným obalovým materiálem.

4 Tvrzená skleněná police
  •  Zajišťuje bezpečné použití.

5 Přihrádka na čerstvé potraviny (volitelné)
  •  Udržuje chuť potravin a prodlužuje jejich čerstvost.

V této přihrádce uchovávejte sýr, maso, zákusky, ryby nebo jiné pokrmy, které se rychle 
spotřebují.

1

2

5

4

12

8

9

10

11

3

3

6

7
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NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN

6 Zásuvka na čerstvé ovoce & zeleninu (horní)
  •  Je určená pro skladování ovoce a zeleniny.
    

7 Zásuvka na čerstvý salát (spodní)
  •  Je určená pro skladování ovoce a zeleniny.
  •  Tato zásuvka je poměrně vzduchotěsná a potraviny zde uložené nebudou ovlivněny 

ostatními potravinami uloženými v mrazničce, proto si uchovají i uvnitř mrazničky svou 
chuť.

8 Přihrádka na mléčné výrobky
  •  Pro uložení tučných potravin jako např. másla a sýrů.

9 Přihrádka na potraviny
  •  Pro uložení takových potravin jako jsou mléka a jogurty v malých baleních.

10 Přihrádka pro uložení lahví
  •  Je určena k uložení různých typů lahví a plechovek.

11 Přihrádka na vejce
  •  Vejce naskládejte na misku a tu v chladničce položte na nerozbitnou skleněnou polici.

12 Domácí bar
  •  Je určen pro často používané nápoje a potraviny.

POZNÁMKA

 •  Potraviny uskladněné v teplotě pod 5 °C mohou zmrznout.
    •  Teplota v chladničce se zvýší, pokud do ní vložíte najednou větší množství teplých potravin. Teplota 

se vrátí k normálu obvykle do 24 hodin.
    •  Po zapnutí chladničky trvá několik hodin, než chladnička dosáhne nastavené teploty.
    •  Potraviny vložte do chladničky, až dosáhne dostatečně nízké teploty.
    •  Potraviny s vysokým obsahem tekutin nebo vlhkosti (např. ovoce a zeleninu) skladujte v hermeticky 

uzavřených nádobách nebo začnou vysychat.
    •  Dvířka neotevírejte často a nenechávejte je otevřená dlouho, aby nebyla ovlivněna efektivita 

chladničky a nezvýšila se její spotřeba.
    •  Uvnitř mrazničky se po otevření dvířek může tvořit mlha, to je normální.
    •  Pokud je pokojová teplota vysoká, je zcela normální, že uvnitř chladničky kondenzuje menší množství 

vody.
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VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z MRAZNIČKY
1 Tvrzená skleněná police
  •  Vytáhněte polici ven, co 

nejvíce to půjde. Poté 
polici nadzdvihněte 
a vyjměte ji.

2 Přihrádka na potraviny
  •  Uchopte přihrádku oběma 

rukama a nadzdvihněte ji.

3 Zásuvky
  •  Zásuvku při vytahování 

ven mírně nadzdvihněte.

4 Kryt nožek
  •  Kryt nožek sejměte 

pouze tehdy, pokud je to 
nevyhnutelně nutné.

  •  Otevřete dvířka mrazničky 
a chladničky, odšroubujte tři šrouby a odpojte 
kryt nožek.

  •  Kryt nožek opět připevníte tak, že jej nasadíte 
na původní místo a přišroubujete tři šrouby.

VAROVÁNÍ

 •  Při vyjímání příslušenství nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak může dojít k poranění.
    •  Horní polici mrazničky nevkládejte jinam. Mohli byste ji upustit, poškodit a zranit se.
    •  Před vyjmutím příslušenství z mrazničky a chladničky nejprve uložte potraviny jinam.
    •  Nepokládejte potraviny na misku na led a pokud misku nepoužíváte, vyjměte ji.

VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z CHLADNIČKY
1 Tvrzená skleněná police
  •  Vytáhněte polici ven, co 

nejvíce to půjde. Poté polici 
nadzdvihněte a vyjměte ji.

2  Přihrádka pro uložení lahví 
a přihrádka na potraviny

  •  Uchopte přihrádku 
na potraviny oběma 
rukama a vytáhněte ji 
nadzdvihnutím.

3  Zásuvka na čerstvé ovoce & 
zeleninu a spodní police

  •  Zásuvku vyjměte 
uchopením za její držadlo, 
potom ji vytáhněte a mírně 
nadzdvihněte.

  •  Vyjměte spodní polici tahem směrem ven.
  •  Postupujte popořadě (nejdřív vyjměte zásuvku 

na ovoce a zeleninu, potom teprve spodní 
polici).

  •  Pokud nedodržíte pořadí, spodní police může 
být poškozena.

4 Domácí bar
  •  Uchopte přihrádku na potraviny oběma 

rukama a vytáhněte ji nadzdvihnutím.
  •  Uchopte bar s přepážkou oběma rukama 

a vytáhněte ho nadzdvihnutím.
  •  Postupujte popořadě (nejdřív vyjměte 

přihrádku na potraviny, potom teprve bar 
s přepážkou).

(krok 1) (krok 2) (krok 3)
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ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vnitřní části
•  Příslušenství čistěte jemným 

čisticím prostředkem. Poté je 
otřete suchou utěrkou.

•  Po omytí příslušenství se 
ujistěte, zda je před opětovným 
použitím suché.

Vnější povrch
•  Dvířka a držadla dvířek 

lze čistit pomocí jemného 
čisticího prostředku a utěrky. 
Po omytí je osušte čistou 
utěrkou.

•  Vnější povrch byste měli čistit 
jednou nebo dvakrát ročně.

Zadní část
•  Pomocí vysavače odstraňte 

usazené nečistoty jednou nebo 
dvakrát ročně.

Gumové těsnění dveří
•  Pokud je gumové těsnění dveří 

znečištěné, dvířka nebude možné 
řádně dovřít a chladnička nebude 
fungovat účinně.

  Vyčistěte je jemným čisticím 
prostředkem a vlhkou utěrkou.

 Pak je otřete suchou utěrkou.

VAROVÁNÍ

 •  Pokud zařízení čistíte nebo pokud zařízení nebylo delší dobu v provozu, vždy je vypněte, 
ponechejte dvířka otevřená a zařízení vysušte.

 •  Nečistěte je přímým proudem vody.
 •  Nečistěte je benzenem, ředidlem nebo čisticím prostředkem na auto.

VÝMĚNA ŽÁROVEK

VAROVÁNÍ

  Před výměnou žárovky nejprve zařízení odpojte od elektrického přívodu.
Pokud při výměně žárovky nastanou obtíže, kontaktujte vašeho nejbližšího servisního zástupce 
Samsung.

ŽÁROVKY

1 Sejměte kryt osvětlení.
 Šroubovákem vyšroubujte šroubky krytu osvětlení.

2  Po výměně žárovky nasaďte kryt zpět a zajistěte 
jej šroubky.

POZNÁMKA
 Jmenovité napětí žárovek je uvedené na držáku osvětlení nebo přímo na žárovkách.
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INSTALACE CHLADNIČKY

 Zkontrolujte rozměry vašich vstupních dveří
Kontrolou rozměrů vstupních dveří si ověříte, zda jimi chladnička projde.

* Rozměry zařízení

Rozměry (mm) Poznámka

Šířka 855

Hloubka 756 s dvířky

Výška 1728 se závěsem

Sejměte veškeré obaly:
Před použitím ze zařízení odstraňte pěnové výplně.
Při instalaci ponechejte od pravé, levé a zadní strany zařízení mezeru 10 cm; protože tato pomůže snížit spotřebu 
elektrické energie.

1  K instalaci zařízení na rovný povrch  
   vyhraďte dostatečný prostor.

  •  Pokud není vaše zařízení v rovině, 
nemusí interní chladicí systém pracovat 
správně

min. 10 cm

min. 10 cm

min.
 10

 cm

2 Chladničku vyčistěte.
  •  Vnitřní a vnější strany vaší chladničky 

vytřete suchou utěrkou.

3 Uložte do chladničky potraviny.
  •  Po spuštění vašeho zařízení vyčkejte alespoň dvě nebo tři hodiny, než 

začnete potraviny a dalších věcí ukládat dovnitř.
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Nikdy nepoužívejte neuzemněnou zásuvku.
•  Připojte zemnící kabel (žlutozelený nebo zelený).

INSTALACE CHLADNIČKY

 VYVÁŽENÍ
Při vyvažování chladničky nastavte přední nožky o něco výše než zadní, aby bylo otevírání a zavírání dvířek snazší.
Nejdřív sejměte kryt nožek, potom upravte vyvážení chladničky.

1  Pokud se vaše chladnička naklání doleva, 
pootočte levou stavitelnou nožkou.

 UZEMNĚNÍ ZAŘÍZENÍ 

VAROVÁNÍ

 Před použitím musí být zařízení uzemněno.
     Chladničku musíte uzemnit, jinak může dojít proudovým svodem ke snížení výkonu nebo zasažení 

elektrickým proudem.
    • K uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo jiné nízkonapěťové vedení.

2  Pokud se vaše chladnička naklání doprava, 
pootočte pravou stavitelnou nožkou.

Šroub 
uzemnění

Zemnící vodič

Měděné potrubí
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SESAZENÍ DVÍŘEK 

 Upravení mírného rozdílu mezi dvířky.
Pokud jsou dvířka mrazničky níž než dvířka chladničky. Pokud jsou dvířka mrazničky výš než dvířka chladničky.

Stavitelná část Stavitelná část

Otevřete dvířka a nastavte je následovně:
1) Uvolněte matici (1) na spodním závěsu až k hornímu konci šroubu (2).

POZNÁMKA
  Při uvolňování matice (1) pomocí šestihranného klíče (3) otočte šroubem (2) mírně proti směru 

hodinových ručiček tak, aby bylo možné matici (1) povolit prsty.

2)  Seřiďte výškový rozdíl mezi dvířky otáčením šroubu (2) ve směru hodinových ručiček  nebo proti směru 
hodinových ručiček .

POZNÁMKA
 Pokud otáčíte ve směru chodu hodinových ručiček , dvířka se zdvihají nahoru.

1 MATICE

3 KLÍČ

2 ŠROUB
1 MATICE

2 ŠROUB

3 KLÍČ

2 ŠROUB 2 ŠROUB

3 KLÍČ3 KLÍČ

3)  Po nastavení dvířek otáčejte maticí (1) ve směru hodinových ručiček  až po spodní konec šroubu, potom 
šroub opět dotáhněte pomocí klíče (3), aby byla matice (2) utažená.

3 KLÍČ 3 KLÍČ

1 MATICE
1 MATICE

2 ŠROUB 2 ŠROUB

POZNÁMKA

 •  Pokud matici (1) neutáhnete, šroub (2) se může povolit.
 •  Napájecí kabel nemačkejte.
 •  Při likvidaci chladničky demontujte nejdřív pryžové těsnění dvířek.
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Chladnička vůbec nefunguje nebo nechladí 
dostatečně.
•  Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu 

správně zapojena do zásuvky.
•  Zkontrolujte, zda není pojistka v síťové zástrčce 

spálená.
•  Je volič teploty nastaven na správnou teplotu?
•  Není chladnička umístěna na přímém slunci nebo 

není umístěna v blízkosti tepelného zdroje?
•  Není zadní část spotřebiče příliš blízko zdi?

Potraviny skladované v chladničce jsou zmrzlé
•  Je volič teploty nastaven na správnou teplotu?
•  Není teplota v místnosti příliš nízká?
•  Neuložili jste do nejchladnější části chladničky pokrm 

s vysokým obsahem vody?

Je slyšet neobvyklý zvuk či šum
•  Zkontrolujte, zda je podlaha rovná a stabilní.
•  Není zadní část spotřebiče příliš blízko zdi?
•  Nezapadlo něco za nebo pod chladničku?
•  Vychází hluk z kompresoru spotřebiče?
•  Z vnitřní části zařízení může být slyšet “tikání”, ale to 

není na závadu. Tyto zvuky vznikají při smršťování 
a expanzi různého příslušenství.

Přední rohy a boky jsou vybavené topnými 
tělesy. Je tedy normální, že jsou horké.
•  Přední rohy chladničky jsou vybavené odmrazovacím 

zařízení, aby nedocházelo ke kondenzaci.
•  Obě strany chladničky jsou potom vybavené topným 

potrubím a proto je normální, že jsou horké.

V chladničce kondenzuje voda, to je normální.
•  Kondenzace může vznikat ponecháním dveří zařízení 

delší dobu otevřených nebo uložením nebalených 
potravin s vysokým obsahem vody při vysoké 
venkovní vlhkosti a teploty.

V chladničce je zápach.
•  Nezabalili jste řádně potraviny s výraznou vůní nebo 

jste v chladničce něco ponechali příliš dlouho.
•  Potraviny s výraznou vůní balte vždy tak, aby byl 

jejich obal vzduchotěsný.
•  Prošlé potraviny vyhazujte.

Na stěnách mrazničky se vytváří námraza.
•  Není zablokován přívod/vývod vzduchu?
•  Mezi uloženými potravinami vždy ponechejte 

dostatečný prostor k účinné cirkulaci vzduchu.
•  Jsou dveře zcela uzavřené?

OBECNÉ INFORMACE O TICHÉM 
PROVOZU CHLADNIČKY

Chladnička funguje pomocí kompresoru a ochlazuje teplotu uvnitř cirkulací chladicí směsi, čímž je zajištěna čerstvost 
a nutriční hodnota potravin uvnitř chladničky. Během provozu chladničky můžete zaznamenat tichý zvuk. Nemusíte se 
znepokojovat, protože to je zcela normální a tento jev nijak neovlivňuje funkčnost chladničky.

1 Tiché “bzučení” 
   Pokud běží kompresor, je tento zvuk při jeho 

spouštění o něco hlučnější. Vysoce efektivní 
chladničky jsou hlučnější, protože jejich 
kompresor má silný výkon.

2 Zvuk tekoucí vody nebo vzduchu
   Teplota v chladničce se rychle sníží, jakmile 

chladicí směs proteče potrubím. Existují dva 
typy chladicích směsí, plynová a tekutá. Během 
pohybu této směsy uslyšíte tichý zvuk.

3 “Chrastění” 
   Při zapínání nebo vypínání chladničky vydávají 

elektrické komponenty, např. ovládací panel, jistič 
a teplotní chránič, “chrastivý” zvuk a to z důvodu 
konstantního vypnutí nebo zapnutí.

4 Tiché “syčení” 
   Uvnitř chladničky je instalovaný větrák, který 

zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu. Během chodu 
větráku zaznamenáte zvuk foukání vzduchu 
a chodu motoru. Větrák zajišťuje rychlé 
a rovnoměrné snížení teploty uvnitř chladničky, 
což je skvělé pro udržení čerstvosti a nutričních 
hodnot potravin; zároveň také může zvýšit chladicí 
efekt chladničky.

5 Zvuk praskání ledu 
   Během chodu chladničky z důvodu teplotních 

rozdílů a rozpínání a smršťování se rozpínají 
potraviny nebo odpařovač a potrubí a vydávají 
praskavý zvuk.
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OMEZENÍ PRO OKOLNÍ TEPLOTU
Tato chladnička s mrazničkou je zkonstruována pro provoz při teplotách okolí, které odpovídají klimatické třídě
uvedené na typovém štítku.

Teplotní třída Symbol Okolní teplota
Max. Min.

Oblasti při mírném pásmu SN 32°C 10 °C
Mírné pásmo N 32°C 16°C

Subtropické pásmo ST 38°C 18°C

POZNÁMKY:  Vnitřní teplota může být ovlivněna různými faktory, jako je např. umístění spotřebiče, okolní teplota 
a frekvence otevírání dveří. Nastavte teplotu tak, aby byly tyto faktory zohledněny.

Pásmotropické T 43°C 18°C

ELECTRONICS
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Pokud máte otázky týkající se výrobkÛ Samsung, kontaktujte stfiedisko 
Samsung pro péãi o zákazníky.

HUNGARY       06-80-SAMSUNG(7267864)       www.samsung.com/hu

Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka 
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
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