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vlastnosti vaší nové 
chladničky
Nejdůležitější vlastNosti vaší Nové chladNičky
Vaše chladnička Samsung Side-By-Side je prostorově úsporná, poskytuje netradiční způsoby uskladnění 
a je energeticky úsporná.

• twin cooling Plus™
V závislosti na stavu mrazničky a chladničky, který je monitorován v reálném čase, běží 
oba výparníky v optimálním režimu, to umožňuje udržovat v chladničce nejlepší hodnotu 
vlhkosti na světě, prodloužit dobu skladování a zvýšit čerstvost skladovaných potravin.

• ci��ul���� ���u��u �no�� s������ci��ul���� ���u��u �no�� s������
Poskytuje rovnoměrné chlazení v celé chladničce a udržuje optimální teploty pro uchování 
potravin v čerstvém stavu.

• led os���l��n�led os���l��n�
Všechno uvidíte v novém světle díky LED osvětlení.

• ��so�n�� ���o�n�� �ons��u���� n� l��� � n� �o�u��so�n�� ���o�n�� �ons��u���� n� l��� � n� �o�u
Rychlý a snadný přístup k filtrované vodě a kostkám/drcenému ledu díky vnějšímu 
dávkovači external dispenser.

• vn���� �igi��ln� �is�l��� � o�l���n�vn���� �igi��ln� �is�l��� � o�l���n�
Jednoduchá regulace chladničky s vnějším digitálním displejem. Ukazuje vnitřní teploty, 
kdy máte vyměnit filtr a také umožňuje ovládání zásobníku na led a na vodu.

• cl���� vi��w i���������
Výrobník ledu je umístěn přímo ve dveřích mrazničky a tím usnadňuje využít prostoru 
uvnitř chladničky. Výroba ledu probíhá rychle. Průhledová okénka umožňují jedním
pohledem zjistit množství ledu.

• ��su��� s �u�o���i����� u���o��nou ��o�n� �l��os�i��su��� s �u�o���i����� u���o��nou ��o�n� �l��os�i
Zásuvka s automaticky udržovanou vlhkostí (pro zeleninu) je vybavena polymerem s 
tvarovou pamětí, který pomáhá udržovat vlhkost. Síť drobných otvorů v polymeru
udržuje v zásuvce pro zeleninu optimální vlhkost tím, že řídí průtok vlhkosti skrze otvory 
podle vlhkosti v přihrádce.

Místo pro zapsání označení modelu a sériového 
čísla, aby je bylo možné snadno nalézt v případě 
potřeby. Označení modelu je uvedeno na levé boční 
straně chladničky.

Označení modelu		
Výrobní číslo	 	

�_ vlastnosti vaší nové chladničky
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bezpečnostní informace _�

bezpečnostní informace
Be�PečNostNí iNFoRMace

•	 Před tím, než začnete obsluhovat tento spotřebič, přečtěte si důkladně 
tento návod a ponechejte si jej dostupný pro budoucí potřebu.

•  Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti 
vaší chladničky se mohou proto v některých detailech odlišovat od 
vlastností, popsaných v tomto návodu.

POUŽITÉ SYMBOLY PRO VÝSTRAHU/UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí ohrožení života nebo vážného úrazu.

Nebezpečí úrazu, nebo materiální škody.

JINÉ POUŽITÉ SYMBOLY
Označuje něco, co NESMÍTE dělat.

Označuje něco, co NESMÍTE rozebírat.

Označuje něco, čeho se NESMÍTE dotýkat.

Označuje pokyn, který musíte dodržet.

Při uvedené operaci musíte odpojit spotřebič od sítě.

Nutnost uzemnění s ohledem na riziko úrazu elektrickým proudem.

Uvedené operace by měl vykonávat pouze servisní pracovník.

s����sl��� ��s����n��� s�����olů ��� �ř�������� ����u, ������ ���� s�� �o�l s��� ��� n���o 
n��o�u �in���u.
do���u���� ��� ��os��.
Po �ř��č���n� ����o č�s�i �i ulo���� n� �������čn�� ��s�o ��o �o�n�� �ou�i�� � �u�ou�nos�i.

•  Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle 
pokynů uvedených v této příručce.

•  Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této 
příručce.

• Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
•  Jako chladicí médium může být použit chladivo R600a nebo R134a. Zkontrolujte na štítku 

kompresoru na zadní straně přístroje a na štítku s technickými daty uvnitř chladničky, jaké 
chladivo je použito.

•  Chladivo R600a je přírodní plyn bez škodlivého vlivu na životní prostředí, který je ale 
vznětlivý. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození 
některé části chladicího okruhu.

•  Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. 
Pokud zjistíme netěsnost, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm, nebo jiným 
prostředkem zapálení a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu několika 
minut.

vÝstRaha

vÝstRaha

vÝstRaha

UPo�oRNěNí
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•  Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduch – plyn, 
je třeba umístit chladničku do místnosti dostatečné velikosti; velikost místnosti závisí na 
množství použitého chladicího média.

•  Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje známky poškození. Jste-li na pochybách, 
konzultujte problém s vaším prodejcem.

•  Velikost místnosti musí být taková, aby na každých 8g chladiva R600a v chladicím okruhu 
připadl 1m3.

•  Množství chladícího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém 
štítku uvnitř chladničky.

•  Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní 
prostředí.

• Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě. 
   - Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

�ÁvažNé vÝstRahy
•  Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s 

vodou.
  -  Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
•  Chladničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo 

teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
•  Pro instalaci chladničky vyberte místo s rovným povrchem a dostatečným prostorem.
  -  Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
•  Nepřipojujte několik spotřebičů do stejné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do 

samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
  -  Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému 

přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
•  Nikdy neodpojujte chladničku ze sítě taháním za napájecí kabel. Vždy uchopte pevně vidlici 

a vytáhněte ji ze zásuvky ve směru osy kolíků.
  -  Poškozený přívodní kabel může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
•  Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo 

poškozen.
• Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
  - Vzniká tím nebezpečí požáru.
•  Poškozený napájecí kabel dejte ihned opravit nebo vyměnit výrobcem či autorizovaným 

technikem.
• Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
• Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
•  Při posunování chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak 

k jeho skřípnutí a poškození.
• Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokrýma rukama.
• Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku ze sítě.
• Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte vlhké nebo mokré textilie.
• Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty nebo vlhkost.
  -  Nečistota a prach představují riziko požáru.
•  Pokud byla chladnička odpojena od sítě, před jejím opětným zapojením je třeba vyčkat 

minimálně deset minut.
• Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
  -  Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•  Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.

bezpečnostní informace

�_ bezpečnostní informace

vÝstRaha

vÝstRaha
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• Chladnička musí být uzemněna.
   -  Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům 

elektrickým proudem.
• Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
   -  Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.

• Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte. 
   -  Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.
•  Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky 

a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.
• Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
•  K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, 

které nejsou doporučeny výrobcem.
• Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.
•  Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo 

výrobcem doporučeny.
• Před výměnou vnitřního osvětlení odpojte spotřebič od napájení.
•  Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.
•  Spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými 

nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyli 
poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

• Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
•  Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky. Mohly by si způsobit vážné zranění.
•  Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky, nebo uskladněných zmrazených výrobků vlhkýma 

rukama.
  - Mohli byste si způsobit omrzliny.
• Pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.
  - Poškození izolace napájecího kabelu může způsobit požár.
• Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
  -  Při otevření dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.

UPo�oRŇUjící syMBoly
• Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.
•  Výrobcem doporučené doby skladování a data spotřeby mražených potravin by měly být 

dodrženy. Blíže viz odpovídající pokyny.
• Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
• Nevkládejte do mrazničky perlivé nápoje
• Chladničku nepřeplňujte potravinami.
   -  Při otevření dveří mohou některé předměty vypadnout, někoho zranit nebo způsobit hmotnou 

škodu.
• Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.
   -  Po zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
• V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.
   - Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
• Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
   -  Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• V chladničce neskladujte těkavé látky nebo hořlaviny.
   -  Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, zkapalněného plynu (propan-butan) a podobných 

látek v chladničce může způsobit výbuch.
•  Pokud máte naplánovánu dlouhou dovolenou, je doporučeno chladničku vyprázdnit nebo použít 

funkci Dovolená.
• Nezamrazujte znovu potraviny, které již byly zcela rozmraženy.
•  V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály nebo materiály 

citlivé na teplotu. 
  -  Výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty nesmí být skladovány v chladničce.
• Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
  - Při rozlití vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

bezpečnostní informace _�

UPo�oRNěNí
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UPo�oRNěNí tÝkající se čištěNí
• Nedávejte ruce do prostoru pod chladničkou.
  - Jakékoliv ostré hrany mohou způsobit zranění.
• Nikdy nedávejte prsty, nebo jiné předměty do otvoru zásobníku ledu.
  - Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.
•  Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice 

odstraňujte nečistoty a prach.
  - Nečistota a prach představují riziko požáru.

vÝstRahy tÝkající se likvidace
•  Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo 

dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane uzavřeno uvnitř chladničky.
• Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti.
•  Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je 

uveden na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř 
chladničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte se na obecní 
úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat.

•  Jako plnící plyn pří výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních 
materiálech musí být likvidovány speciálními způsobem. Obraťte se na obecní úřad, kde 
vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací přístroje zkontrolujte, 
zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném 
prostranství.

V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho 
by porucha měla trvat.	
Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladničce.	
Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.	
Přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.	
Je-li možné dveře nebo víka uzamknout, musí být klíče mimo dosah dětí, a nesmí být 
uloženy v blízkosti chladničky, aby nemohlo dojít k tomu, že dítě bude uzamčeno uvnitř 
chladničky.

bezpečnostní informace

�_ bezpečnostní informace
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další Rady PRo sPRÁvNé PoUžívÁNí
• Po instalaci nechejte spotřebič stát po dobu nejméně 2 hodin v klidu.
• Jak zajistit optimální výkon spotřebiče:
  -  Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části mrazničky, aby 

nebránily volné cirkulaci vzduchu.
  -  Před uložením do chladničky či mrazničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je 

vložte do hermetických nádob.
  -  Čerstvé potraviny ke zmražení nepokládejte těsně vedle zmražených potravin.
•  Odjíždíte-li na dobu kratší než tři týdny, není třeba odpojovat napájecí kabel chladničky 

ze sítě. Ale v případě že odjíždíte na dobu delší než tři týdny, vyjměte všechny potraviny. 
Odpojte přístroj ze sítě a vnitřní prostor vymyjte, opláchněte a dosucha vytřete.

•  Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, 
může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo 
zvýšení teploty v mrazničce).

•  Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako banány nebo 
melouny.

•  Nádobku na led ukládejte do polohy určené výrobcem, aby byla zajištěna optimální doba 
výrobu ledu.

•  Mraznička je vybavena systémem automatického odmrazování, to znamená, že ji není třeba 
odmrazovat manuálně.

•  Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. 
Chcete-li však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, 
zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.

•  Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování zkracuje maximální dobu 
skladování.

• Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol.
• Pěnová hmota je vytvořena pomocí fluorovaných skleníkových plynů.

bezpečnostní informace

bezpečnostní informace _�
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31

�_ obsah

DA99-01745F(0.1)-4-CS.indd   8 2008.7.2   1:25:59 PM



UPo�oRNěNí

nastavení _�

nastavení vaší chladničky 
typu side-by-side
PříPRava Na iNstalaci chladNičky
Blahopřejeme vám ke koupi chladničky Samsung typu Side-By-Side. Věříme, že využijete mnoho 
nejnovějších vlastností a schopností, kterými tento nový přístroj disponuje.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku
• Vyberte místo se snadným přístupem k přívodu vody.
• Vyberte místo bez přímého působení slunečních paprsků.
• Vyberte místo s vodorovnou (nebo skoro vodorovnou) podlahou.
• Vyberte místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
• Pro instalaci chladničky vyberte místo s rovným povrchem a dostatečným prostorem.
      - Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
      -  Prostor nutný k zajištění správného fungování přístroje. Viz údaje na zobrazení 

uvedeném níže.

Posuno��n� ���� ��l��nič����
Ujistěte se, že přední stavěcí nohy jsou v 
horní poloze (nad podlahou), aby nedošlo k 
poškození podlahy. Viz "Ustavení chladničky 
do vodorovné polohy" v tomto návodu
(stránka 14).
Kvůli ochraně podlahové krytiny vložte pod 
chladničku ochrannou vrstvu, např. kartón.

Pokud instalujete, provádíte servis 
nebo uklízíte za chladničkou, 
vytáhněte přístroj rovně dopředu a 
po dokončení prací ho zatlačte opět 
rovně zpět na místo.

23mm

9.5mm

160º

1758mm

73
2m

m

160º

11
53

m
m69

1m
m

10
27

m
m

nejméně 
6mm

nejméně 
6mm
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10_ nastavení 

Nejdříve! Ujistěte se, že je možné snadno dopravit chladničku na místo instalace; změřte 
velikost dveří (šířku i výšku), prahy, stropy, schodiště, apod.
V následující tabulce jsou uvedeny přesné rozměry chladniček Samsung typu Side-By-Side.

Model RsG5*

Rozměry (mm)

Šířka
BEZ dveří 908
S dveřmi 912

Hloubka
pouze skříň 600
BEZ rukojeti 687
s rukojetí 737

Výška
BEZ dveří 1740
S dveřmi 1773

•  Ponechejte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektřiny a 
vaše účty za elektřinu budou nižší.

• Neinstalujte chladničku tam, kde teplota může poklesnout pod 10°C.
•  Ujistěte se, že přívod vody je odpojen PŘED demontáží dveří mrazničky. Bližší 

informace najdete v následující části "Odpojení přívodu vody".

NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU LEDU
Vyjmutí
- Uchopte rukojeť jako na obrázku 1.
- Lehce zatáhněte za spodní část.
- Pomalu vyjměte nádobu na led.

Instalace
- Montáž se provádí opačným postupem než demontáž.
- Zatlačte nádobu na led dovnitř, dokud neuslyšíte cvaknutí.
-  Pokud nádoba nezapadne na místo, otočte rukojetí šroubu na její zadní 

straně o 90°a znovu nádobu vložte, jako na obrázku 2.

Než zavoláte opraváře
-   Zvuky, které se ozývají při tom, když kostky ledu padají z výrobníku 

ledu do nádoby, jsou normálním jevem při provozu.
-   Pokud nebude led delší dobu odebírán z nádoby, může dojít ke slepení 

kostek ledu v nádobě. Vyjměte zbývající led a nádobu vyprázdněte.
-   Pokud led nevychází z výrobníku, zkontrolujte, zda není v dávkovači 

uvízlý a případně jej odstraňte.
-   Když na displeji zabliká zpráva ICE OFF, vložte nádobu nebo 

zkontrolujte, zda je správně vložena.
-  Dávkovače ledu a vody nefungují při otevřených dveřích.
-   Prudké zavření dveří může způsobit rozlití vody ve výrobníku 

ledu.
-   Nádobu na led držte při vyjímání oběma rukama, aby vám 

nevypadla.
-   Ukliďte všechen led a vodu, které případně spadnou na 

podlahu, abyste předešli úrazu.
-   Nedovolte dětem, aby se věšely na dávkovač ledu nebo na 

nádobu na led. Mohlo by dojít k úrazu.
-   Do dávkovače ledu nevkládejte ruce ani jiné předměty.
  Může dojít k úrazu nebo poškození mechanických součástí.

v�s�����

90。90。

 

Obrázek 2

Dávkovač ledu

Obrázek 1
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nastavení vaší chladničky 
typu side-by-side
NastaveNí dveří chladNičky
Pokud není možné projít s chladničkou některými dveřmi, je možné demontovat dveře chladničky.

Demontáž krytu předních nohou
Otevřete dveře mrazničky a chladničky, vyšroubujte tři šrouby a vyjměte kryt předních nohou.

Odpojení přívodu vody do chladničky
1. Stlačením uvolněte spojku 1  a vytáhněte přívodní hadici � .

01 N
a

staveN
í

Pripojenie prívodu vody do chladničky
1.   Přívod vody musí být zcela zasunut až po vyznačenou čáru, aby nedocházelo k úniku vody 

a aby z dávkovače nekapala voda.

2.  Zasuňte 4 příchytky, které najdete v instalačním balíčku, a zkontrolujte, zda pevně drží přívod.

Přívodní hadice nepřeřezávejte. Opatrně je vyjměte ze spojky.

Spojka

Příchytka A
(6,35 mm)

Příchytka B
(8mm)

Příchytka A
(6,35 mm)

Příchytka A
(6,35 mm)

Přívod Přívod

Spojka Spojka

1

�

Pos�u�u���� o����n�, 
��o�o���n�� �ř��o�n� 
���i��� �us� ��� 
s����nou ����u.
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Demontáž dveří mrazničky
Nejdříve několik důležitých poznámek.
• Dveře zvedejte přímo nahoru, aby nedošlo ke zkřivení nebo prasknutí závěsů.
• Postupujte opatrně, aby jste nepoškodili vodní potrubí nebo kabelový svazek na dveřích.
• Dveře dejte na chráněnou plochu, aby se nepoškrábaly nebo nepoškodily.

1. Při zavřených dveřích mrazničky sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu 1 	a	
pak opatrným táhnutím od sebe rozpojte vodiče � .

2. Odšroubujte šrouby závěsů �  a zemnící šroub �  a sundejte horní závěs � . Při 
demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

3. Dále sundejte dveře ze spodního závěsu �  tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru � .

4. Opatrně vytáhněte směrem nahoru spodní 
      závěs �  z držáku � .

Montáž dveří mrazničky
Při montáži dveří mrazničky postupujte v obráceném pořadí

�

�1

Pos�u�u���� o����n�, 
����� �s��� n���o��o�ili 
�o�n� �o��u�� n���o 
�����lo�� s������ n� 
����ř���.

�

�
�

� Pos�u�u���� o����n�, 
�����s��� n������nili ��l��� 
��l��nič����.

�
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Demontáž dveří chladničky
1. Při zavřených dveřích sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu 1 .

2. Odšroubujte šrouby závěsů �  a zemnící šroub �  a sundejte horní závěs � . Při 
demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

3. Sundejte dveře ze spodního závěsu �  tak, že je opatrně 
zvednete přímo nahoru � .

4.	 Opatrně vytáhněte směrem nahoru spodní závěs �  z držáku � .

Montáž dveří chladničky
Při montáži dveří chladničky postupujte v obráceném pořadí.

Upevnění dveří Dveře upevněte namontováním 2 šroubů po dokončení všech operací, dle 
obrázku.

nastavení _1�

�

�

� Pos�u�u���� o����n�, 
�����s��� n������nili ��l��� 
��l��nič����.

1
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UstaveNí chladNičky do vodoRovNé Polohy
Poté, co jsou dveře nasazeny, je nutné se ujistit, že je chladnička vodorovně, aby bylo možné dokončit 
nastavení. Pokud není chladnička vodorovně, nebude možné provést dokonalé vyrovnání dveří.

Přední část chladničky je také nastavitelná.

Před nastavováním chladničky do vodorovné polohy demontujte kryt 
předních nohou
Otevřete dveře mrazničky i chladničky a vyjměte kryt předních nohou tak, že vyšroubujete tři 
šrouby.

	

Dveře mrazničky jsou níže než dveře chladničky
Zasuňte plochý šroubovák do štěrbiny na noze, výšku mrazničky nastavíte otáčením doleva 
nebo doprava.

Dveře mrazničky jsou výš než dveře chladničky
Zasuňte plochý šroubovák do štěrbiny na noze, výšku chladničky nastavíte otáčením doleva 
nebo doprava.

Nejlepší způsob, jak udělat velmi malé změny nastavení dveří, je uveden v následující 
části.

1�_ nastavení

No��
š�ou�o���

No��

š�ou�o���
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Malé �MěNy NastaveNí Polohy dveří
Pamatujte na to, že nastavení chladničky do vodorovné polohy je nutné pro dokonalé 
zarovnání dveří. Pokud potřebujete nápovědu jak ustavit chladničku do vodorovné polohy, 
přečtěte si předešlou část.

V obou případech je postup pro seřízení nevyrovnanosti stejný. Otevřete dveře a postupně je 
nastavte následujícím způsobem:

1. Vyšroubujte matici 1 , která je na spodním závěsu, až na horní konec šroubu � .

Když povolujete matici 1 , ujistěte se, že jste pomocí dodaného imbusového klíče � 	
uvolnili šroub �  (otočením směrem doleva). Potom budete schopni odšroubovat matici 
1  rukou.

2. Výškový rozdíl mezi dveřmi seřiďte otáčením šroubu �  doprava 	nebo doleva .

Otáčením doprava 	se dveře zvedají.

3. Po nastavení polohy dveří otáčejte maticí 1  doprava 	až dosáhnete dolního konce 
šroubu, potom opět utáhněte šroub pomocí klíče �  a zajistěte tak matici 1 .

Pokud matici řádně neutáhnete, může se šroub uvolnit.

�
�

1

kl�č

š�ou�

M��i���

�
�

1

kl�č

š�ou�

M��i���

�
�

kl�č

š�ou�
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Dveře mrazničky jsou výše než 
dveře chladničky
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koNtRola PřívodU vody do �ÁsoBNíkU
Chladič pitné vody s výdejem je jedna z užitečných vlastností vaší nové chladničky Samsung. Vodní filtr 
Samsung odstraňuje z vody nežádoucí částice a napomáhá tak zlepšit vaše zdraví. Neslouží však ke 
sterilizaci ani neničí mikroorganismy. Pro tento účel byste si museli zakoupit čistící systém na vodu.
Pro správnou funkci výrobníku ledu je třeba tlaku vody 138 až 862 kPa. Při tomto tlaku se papírový 
kelímek o objemu 1,7 dl naplní během 10 sekund.
Pokud je chladnička nainstalována v místě s nízkým tlakem vody (méně než 1,4 bar), je možné 
nainstalovat přídavné čerpadlo, které bude nízký tlak kompenzovat.
Ověřte, zda je zásobník vody, který je umístěn uvnitř chladničky, řádně naplněn. Zásobník naplníte tak, 
že držíte páku chladiče pitné vody stlačenou tak dlouho, dokud nezačne voda vytékat z vypouštěcího 
otvoru.

Sady pro instalaci přívodu vody jsou dodávány společně se spotřebičem. Najdete je v zásuvce 
mrazničky (nebo chladničky).

Díly pro instalaci přívodu vody

Připojení k vodovodnímu potrubí
1. N����ř���� ��s������ �l��n� �ř��o� �o����.
2. v����l��������� n����li��� �o��u�� s�u���n�� �i�n�� �o����.
3.  Pos�u�u���� � soul��u s �o����n���, ������� n�l���n����� �  

ins��l�čn� s���.

4.  Po ���o���n� �ř��o�u �o���� �o �o�n��o fil��u o����ř����� �l��n� �ř��o� �o���� � o��usť��� 
�ři�li�n� 3 li����� �o���� �o ����l��u, ����� s�� ����čis�il � n��us�il �o�n� fil��.

1   Př��������� �ř��o�u 
�o���� � ��ou���� 

�  s�o��� ��u���� �   Př��o�n� ���i��� �o���� 5   vo�n� fil��4   Př��������� a

UPo�oRNěNí
Přívod vody je třeba zapojit na 

potrubí s chladnou vodou.
Připojením na horkou vodu 

můžete poškodit čistící vložku. 
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nastavení vaší chladničky 
typu side-by-side
iNstalace PřívodU vody do �ÁsoBNíkU

Připojení přívodu vody do chladničky
1.  Sundejte víčko z přívodu vody na spotřebiči a na trubku nasuňte přítužnou matici, kterou 

jste předem odšroubovali z trubky v instalační sadě.
2. Spojte obě trubky, trubku ze spotřebiče s trubkou z instalační sady.
3.  Přitáhněte přítužnou matici na tlakovou spojku. Postupujte opatrně, mezi částmi nesmí zůstat mezera.
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost spojů.

Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné vody.	
Pokud musíte opravit nebo rozebrat tlakovou spojku, odřízněte z konce plastové trubky 
6,5 mm, aby vzniknul těsný spoj.

Před používáním musíte zkontrolovat tato místa z hlediska těsnosti
• Záruka společnosti Samsung se nevztahuje na INSTALACI PŘÍVODU VODY
•  Tato instalace je prováděna 

na náklady zákazníka, pokud 
prodejní cena instalaci 
nezahrnuje.

•  V případě potřeby se obraťte 
na instalatéra nebo na 
společnost autorizovanou pro 
montáž spotřebičů Samsung.

•  Pokud dojde v důsledku nesprávné instalace k úniku vody, obraťte se na instalatéra.

Instalace vodního filtru
Před instalací vodního filtru demontujte 
horní poličku.

1. Sundejte kryt vodního filtru ( 1  )
2.  Otočte vestavěným víkem směrem doleva a 

vyndejte ho. Krytku uložte na bezpečné místo, 
abyste ji mohli použít v případě, že nebudete 
chtít používat filtr.

3.  Vyjměte vodní filtr z obalu a podle obrázku 
přilepte na filtr štítek, sloužící k indikaci 
výměny.  Nalepte štítek, který udává datum, 
které bude za šest měsíců. Například, pokud 
instalujete vodní filtr v březnu, nalepte na filtr 
štítek "SEP" (September = září), aby vám 
v září připomněl nutnost výměny. Tak budete 
vědět, kdy je čas vyměnit filtr. Běžná životnost 
filtru je asi 6 měsíců.

sun������� 
��č�o ���

Př��o� �o���� � 
�ř�s��o���

Př��o� �o���� s�� 
s�����

B��� ����������

Po�ol��� �

UPo�oRNěNí

1

� �

Štítek	
(indikace měsíce)

1
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4.  Sejměte krytku z filtru a filtr 
    zasuňte do pouzdra filtru.
5.  Pomalu otáčejte vodním filtrem 

směrem doprava o 90°, až se 
srovná značka na obalu filtru se 
značkou na krytu; takto je filtr 
uzamčen ve správné poloze. 
Ujistěte se, že značka na nálepce 
na vodním filtru je zarovnaná se 
středem potisku na krytu filtru, viz 
zobrazení. Pozor, nepřetáhněte.

Odstranění jakýchkoliv nečistot z přívodního 
potrubí po instalaci filtru.
1. Otevřete hlavní přívod vody a ventil k přívodnímu potrubí.
2. Stiskněte tlačítko voda a zatlačte na páku zásobníku. Stiskněte tlačítko voda a zatlačte na páku zásobníku.Stiskněte tlačítko voda a zatlačte na páku zásobníku.
3. Nechejte protékat vodu přes zásobník, dokud z výstupu 

nevytéká čistá voda (přibližně 3 l). Vyčistíte tak systém 
přívodu vody a odstraníte vzduch z potrubí.

4. V některých domácnostech bude nutné delší proplachování.
5. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda není okolo 

filtru nějaká netěsnost.
Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, 
že na začátku provozu voda z chladiče pitné vody prudce 
vystříkne. To je způsobenou vzduchem, který se dostal do 
potrubí. Tento jev není žádnou překážkou pro provoz.

Zkontrolujte množství vody dodávané do tvořítka na led.
1. Nadzvedněte kryt výrobníku ledu a vytáhněte ho.
2. Když stisknete tlačítko Test na 3 sekundy, naplní se tvořítko na led vodou. Zkontrolujte, že 

je napuštěno správné množství vody (viz vyobrazení uvedené níže).
Pokud je hladina příliš nízko, budou kostky ledu malé. Tento problém je způsoben tlakem 
vody ve vodovodním řádu, nikoliv chladničkou.

- Dosažení požadovaného množství bude chvíli trvat.
-  Když je miska naplněna ledem nebo vodou jako na ilustraci níže, netiskněte tlačítko 

testu nepřetržitě. Mohlo by dojít k přetečení vody nebo uvíznutí ledu.
- Bez namontované nádoby výrobník ledu nefunguje.
-  Když na displeji zabliká zpráva ICE OFF, vložte nádobu nebo zkontrolujte, zda je 

správně vložena.

v��o�n�� l���u

1

tl�č���o t��s�

��on��olu���� �l��inu �o����

2

k����� fil��u

���o�n������ �n�č�u s�� 
���č��nou �olo�ou

s�������� 
č������nou �������u

� �

vo��l���
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nastavení vaší chladničky 
typu side-by-side
NastaveNí chladNičky

Nyní, když máte vaši novou chladničku nainstalovánu na svém místě, jste připraveni ji 
nastavit a začít využívat všechny její vlastnosti a funkce.
Po dokončení následujících kroků by měla být vaše chladnička plně funkční. Pokud nebude, 
zkontrolujte nejdříve napájení nebo zkuste postupovat podle pokynů uvedených v části 
Odstraňování závad. Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte call centrum společnosti 
Samsung Electronics.
1. Postavte chladničku na vhodné místo tak, aby mezi chladničkou a stěnami byla 

dostatečná vzdálenost. Blíže viz pokyny k instalaci v této příručce.
2. Jakmile připojíte chladničku k elektrické síti, zkontrolujte, že se po otevření dveří rozsvítí 

vnitřní osvětlení.
3. Regulaci teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte hodinu.	

Mraznička by se měla lehce namrazit a motor by měl klidně běžet.
4. Po zapnutí chladničky bude dosažení potřebné teploty trvat několik hodin.	

Jakmile je dosaženo dostatečně nízké teploty, je možno do chladničky uskladnit potraviny 
a nápoje. 

nastavení _1�
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používání chladničky 
SAMSUNG typu side-by-side
PoUžívÁNí chladNičky

Používání ovládacího panelu/digitálního displeje

tl�č���o Pow��� 
F�������� (���onn�� 
������n�)

Slouží pro zkrácení času potřebného pro zmrazení výrobků v mrazničce. 
Může být užitečné pokud potřebujete rychle zmrazit snadno se kazící 
potraviny nebo pokud se teplota v mrazničce dramaticky zvýšila (například 
pokud jste nechali otevřené dveře). Tato funkce musí být aktivována 
alespoň 24 hodin před tím, než dáte do mrazničky velký objem surovin.

tl�č���o ��o 
o�l���n� ����nič����

Požadovanou teplotu v mrazničce nastavíte stlačením tlačítka F���������. 
Teplotu můžete nastavit v rozmezí od -14°C do -25°C.

tl�č���o i��� off

Stisknutím tlačítka i��� off vypnete funkci výroby ledu.

Po provedené výměně vodního filtru stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy, 
dojde k vynulování termínu pro výměnu filtru.
Když na displeji zabliká zpráva ICE OFF, vložte nádobu
nebo zkontrolujte, zda je správně vložena.

tl�č���o ��o 
os���l��n�

Pro trvalé rozsvícení LED osvětlení dávkovače stiskněte tlačítko 
lig��ing (Osvětlení).

tl�č���o ��o 
o�l���n� 
��l��nič����

Pro nastavení chladničky na požadovanou teplotu stiskněte tlačítko 
F�i�g�� (Chladnička). 
Teplotu lze nastavit v rozmezí 1 – 7 °C nebo v režimu Power Cool. 
Režim Power Cool se zobrazí po položce 1 °C.

d��s�� ������  
�l�č���o

Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k uzamknutí všech tlačítek. Nebude 
fungovat ani tlačítko volby typu ledu a nebude pracovat páka zásobníku.
Funkci zrušíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Hodláte-li odjet na dovolenou či služební cestu nebo nebudete 
nepoužívat chladničku, stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy. Teplota v 
chladničce bude přibližně 15°C, mraznička bude pracovat normálně.

tl�č���o ��o ����� 
�����u l���u Stisknutím tohoto tlačítka volíte mezi kostkami ledu a drceným ledem.

tl�č���o vo�� Stisknutím se pouští voda.
	

�0_ používání
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PoUžití diGitÁlNího disPleje
F��������� t���� (t���lo�� � ����nič���) in�i�u��� ���u�ln� ����lo�u � ��os�o�u ����nič����.
F��������� t���� (t���lo�� � ����nič���) in�i�u��� ���u�ln� ����lo�u � ��os�o�u ����nič����.	
dis�l��� s�� �����n��, ������ n��n� �ou����n. N������n� s�� o �o�u��u.

Power Freeze 
Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Pow��� F��������". Funkci "Pow��� F��������" je 
vhodné použít, pokud potřebujete velké množství ledu. Jakmile máte dostatek ledu, stiskněte 
opět tlačítko Pow��� F��������, tím režim "Pow��� F��������" ukončíte.

Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny. Nezapomeňte tuto funkci vypnout, 
když ji nepotřebujete a přepnout mrazničku zpět do původního nastavení.

Vacation  
Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "v����ion" (dovolená). 
Hodláte-li odjet na dovolenou či služební cestu nebo nebudete nepoužívat chladničku, 
stiskněte tlačítko Child Lock (dětský zámek) na 3 sekundy. Teplota v chladničce bude přibližně 
15°C, mraznička bude pracovat normálně. Chladnička by měla být vyprázdněna. 
Oddělení chladničky je třeba vyprázdnit.

Alarm 
Tato ikona svítí neustále. Pokud jsou dveře otevřeny déle než 2 minuty, zazní alarm. Pískání 
přestane jakmile zavřete dveře. Pokud chcete tuto funkci vypnout, stiskněte společně tlačítka 
Lightning a Fridge na 3 sekundy.

Lighting  
Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Lightning" (osvětlení). V takovém případě 
bude osvětlení zásobníku (pod displejem) trvale rozsvíceno. Pokud chcete, aby se osvětlení 
zásobníku rozsvítilo pouze při jeho používání, vypněte funkci "Lightning".

Power Cool 
Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Power Cool".
Tuto funkci použijte pro rychlé vychlazení chladničky.
Pokud zvolíte "Power Cool", teplota v chladničce se na přibližně dvě a půl hodiny sníží.

Indikátor filtru 
Jakmile se barva kontrolky výměny filtru změní na červenou, že je čas na výměnu. Normálně 
k tomu dojde přibližně každých 6 měsíců.
Po instalaci nového filtru bude Indikátor modrý.
Po pěti měsících používání vodního filtru se indikátor změní na modročervený.
Po šesti měsících používání vodního filtru bude indikátor červený.
Po vyjmutí starého vodního filtru a instalaci nového (na straně 29 najdete postup jak filtr 
vyměnit) vynulujte stav indikace výměny; to uděláte tak, že stisknete na 3 sekundy tlačítko Ice 
Off.

Cubed Ice , Crushed Ice 
Zvolte si preferovaný druh ledu na digitálním ovládacím panelu. Kontrolka typu ledu 
zobrazuje, jaký druh ledu je právě zvolen.

Water 
Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Water" (voda).

používání _�1
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Ice Off  
Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci "Ice Off". Při zvolení této funkce nebude 
vyráběn led. Když na displeji zabliká zpráva ICE OFF, vložte nádobu nebo zkontrolujte, zda je 
správně vložena.

Dětský zámek  
Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci Dětského zámku stisknutím tlačítka Child Lock. 
Funkci zrušíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka. Tuto funkci použijte v případě, že chcete 
dětem zabránit změnit nastavení teploty nebo filtru.

Zrušení Režimu předvádění
V režimu předvádění vypadá přístroj, že pracuje, ale nevytváří studený vzduch. 
Zrušení tohotorežimu provedete současným stisknutím tlačítek Power Freeze a 
Freezer na 8 sekunddokud se neozve zvuk "Ding-dong".

ReGUlace tePloty

Základní teplota v mrazničce a chladničce
Základní a doporučená teplota pro mrazničku a chladničku je -20°C / 3°C.
Pokud je teplota v mrazničce a chladničce příliš nízká nebo příliš vysoká, nastavte teplotu 
manuálně.

Regulace teploty v mrazničce
Teplota v mrazničce může být nastavena na hodnotu mezi -14°C a -25°C, aby odpovídala 
vaší konkrétní představě. Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v mrazničce 
(F���������), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Pamatujte si, že potraviny, jako 
je například zmrzlina, se mohou při teplotě nad -16°C rozpustit.
Indikace teploty se mění postupně od -14°C do -25°C. Jakmile zobrazená hodnota dosáhne 
-14°C, začne opět na -25°C.
Pět sekund po nastavení nové teploty se na displeji opět zobrazí aktuální teplota v mrazničce. 
Tato hodnota se bude postupně se změnou teploty v mrazničce měnit.

Regulace teploty v chladničce
Teplota v chladničce může být nastavena na hodnotu mezi 7°C a 1°C, aby odpovídala 
vaší konkrétní představě. Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v chladničce 
(F�i�g��), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Postup pro nastavení teploty v chladničce je stejný jako postup pro nastavení mrazničky.
Požadovanou teplotu nastavíte stlačením tlačítka F�i�g��. Po několika sekundách se teplota v 
chladničce začne měnit směrem k nově nastavené teplotě. Tato změna bude zobrazována na 
displeji.

Teplota uvnitř mrazničky nebo chladničky se může zvýšit při příliš častém otevírání dveří, 
nebo pokud dovnitř uložíte velké množství teplého nebo horkého jídla.	
Může dojít k blikání displeje. Blikání se zastaví, jakmile se teplota v prostoru chladničky 
nebo mrazničky opět ustálí na nastavené hodnotě.

Pokud se tak nestane, může být zapotřebí "resetovat" chladničku. Odpojte spotřebič ze 
sítě, vyčkejte asi 10 minut a opět ho zapojte.

UPo�oRNěNí
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používání _��

B��� l���u 
Zvolte, pokud chcete 
vypnout výrobník ledu.

Když na displeji zabliká zpráva ICE 
OFF, vložte nádobu nebo zkontrolujte, 
zda je správně vložena.

používání chladničky 
SAMSUNG typu side-by-side
PoUžívÁNí �ÁsoBNíkU Na led a ledovoU vodU

Používání zásobníku na led
Stiskněte tlačítko Voda. Sklenici vložte pod výstup vody a zlehka 
sklenicí zatlačte na páku zásobníku. Ujistěte se, že je sklenice 
souose s dávkovačem, aby voda nevystříkla ven ze sklenice.
d���o��n� ������ ��l��n���� �o����
- Voda z dávkovače je chladná, nikoli však ledová.
-   Pokud chcete vodu ještě chladnější a s ledem, vložte kostky ledu 

do sklenice a teprve poté napusťte vodu.
  V opačném případě by voda mohla vystříknout.

Použití zásobníku na vodu
Druh požadovaného ledu zvolíte stisknutím tlačítka pro výběr druhu ledu Sklenici vložte pod 
výstup ledu a zlehka sklenicí zatlačte na páku zásobníku. Ujistěte se, že je sklenice souose s 
dávkovačem, aby led nevyskakoval ven ze sklenice. Pokud zvolíte funkci Cubed Ice (kostky ledu) 
po používání funkce Crushed Ice (drcený led), může dojít k vytvoření malého zbytkového množství 
drceného ledu. Poté, co z režimu drceného ledu přepnete na režim ledových kostek, může být 
ještě vytvořeno malé množství drceného ledu.

•  Nestrkejte prsty, ruce nebo jakékoliv jiné nevhodné 
předměty do prostoru skluzu nebo do koše na led.

  -  Můžete si přivodit zranění nebo způsobit materiální 
škodu.

•  Používejte pouze výrobník ledu dodaný s chladničkou.
•  Přívod vody do chladničky musí být nainstalován/připojen 

pouze osobou s odpovídající kvalifikací a připojen pouze 
ke zdroji pitné vody.

•  Pro správnou funkci výrobníku ledu je třeba tlaku vody 
138 až 862 kPa. 

•  Pokud budete na dlouhé dovolené nebo na služební 
cestě a nebudete používat zásobník na led nebo na 
vodu, uzavřete přívod vody.

   - V opačném případě by mohlo dojít k netěsnostem.
•  Led se může slepit, pokud jste výrobník ledu nějakou 

dobu nepoužívali, nebo jste často otevírali dveře 
mrazničky. Pokud k tomu dojde, vyprázdněte zásobník 
na led nebo pomocí dřevěného kuchyňského nástroje 
led rozbijte. Nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože 
nebo vidličky.

•  Pokud jste výrobník ledu nějakou dobu nepoužívali 
nebo jste často otevírali dveře mrazničky, mohou být 
kostky ledu slepené. Pokud k tomu dojde, vyprázdněte 
zásobník na led nebo led rozbijte dřevěným nástrojem.

  Nepoužívejte ostré předměty jako nože nebo vidličky.
•  Po odstranění nádoby může ze zásobníku vypadnout ještě malé množství zbytkového ledu.

tl�č���o t��s�

��so�n�� n� l��� N��o�� n� l���
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��_ používání

•  Pokud se led nesype ven, vytáhněte kryt výrobníku ledu a stiskněte tlačítko Test, 
které je na výrobníku ledu.

•   Když je miska naplněna ledem nebo vodou jako na ilustraci níže, netiskněte 
tlačítko testu nepřetržitě. Mohlo by dojít k přetečení vody nebo uvíznutí ledu.

UklÁdÁNí PotRaviN
Chladnička Samsung typu Side-By-Side byla navržena tak, aby poskytla maximální úsporu 
místa a maximum funkcí. Dále uvádíme některé specializované oddělení, jejichž smyslem je 
udržet potraviny co nejdéle v co nejčerstvějším stavu. Zapamatujte si, že pokud nechcete, 
aby potraviny vzájemně načichly, musíte je bezpečně zabalit, pokud možno vzduchotěsně.
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Kryt osvětlení Vodní filtr

Sklopná 
přihrádka

UPo�oRNěNí

Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti vaší chladničky se 
mohou proto v některých detailech odlišovat od vlastností, popsaných v tomto návodu.UPo�oRNěNí

GUARD FRE-UPP
(v závislosti na modelu)

Více místa získáte, pokud budete potraviny ukládat spolu s 
Guard FRE-UPP, ne s výrobníkem ledu ( 1 	).

Pro získání více prostoru můžete z mrazničky vyjmout zásuvky 
a na její spodek umístit „SHELF FRE-BOTTOM“, přičemž 
toto vyjmutí nebude mít žádný vliv na teplotní a mechanické 
parametry mrazničky. Uvedený užitný objem mrazničky je 
vypočítán po vyjmutí těchto zásuvek. SHELF FRE-BOTTOM

(v závislosti na modelu)
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používání _��

Skladování potravin v mrazničce

ko� ���o�n��u l���u  
(� ���islos�i n� �o���lu)

Polič���� Mohou být použity pro uskladnění všech 
druhů mražených potravin.

Poli��� ��� ����ř��� Mohou být použity na drobné balíčky 
mražených potravin.

��su�����

Nejvhodnější na skladování masa nebo 
suchých potravin.
Uskladněné potraviny je třeba pečlivě 
zabalit do fólie nebo jiného vhodného 
materiálu nebo použít vhodnou nádobu.

Skladování potravin v mrazničce

Poli��� n� �l��čn�� ���o�����
Může být použita na skladování menších 
mléčných výrobků, jako je máslo nebo 
margarín, jogurt nebo krémový sýr.

ši��� ����� n� �l����o�����  Může být použit na ukládání plechovek nebo lahví s nápoji.

Poli��� n� ��no 
(� ���islos�i n� �o���lu)

Poskytuje to pravé místo pro uložení lahví s vínem a napomáhá 
udržet správnou chuť vína.

Polič����

Odolné proti prasknutí. Mohou být použity pro 
uskladnění všech druhů potravin a nápojů. 
Kruhové skvrny vznikající na povrchu skla 
jsou běžným jevem a obvykle je možné je 
odstranit vlhkým hadříkem.

o���l��n� n� n��o��� 
(� ���islos�i n� �o���lu)

Používá se pro uložení často používaných položek jako jsou 
nápoje v plechovkách, přesnídávky a pod. Do oddělení je 
přístup bez otevření hlavních dveří chladničky.

kon����n��� n� �������
Skvělé místo na skladování vajec.
Pro snadný přístup dejte PŘIHRÁDKU NA 
VEJCE na polici.

cools��l���� �on��™ 
(� ���islos�i n� �o���lu)

Pomáhá udržovat chuť uložených potravin a 
prodlužuje dobu, po kterou budou čerstvé. 
Použijte na uskladnění sýrů, masa, drůbeže, 
ryb a jakýchkoliv jiných potravin, které jsou 
běžně konzumovány.

Poli��� ��� ����ř��� Určeny pro velké, neskladné věci jako jsou 
krabice s mlékem a na velké lahve a nádoby.

��su��� n� o�o��� � ���l��ninu
Určena pro zachování čerstvosti skladované 
zeleniny a ovoce. Speciální zásuvka s 
možností regulace úrovně vlhkosti uvnitř.

Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe, aby se nemohly převrhnout a vypadnout ven 
při otevření dveří chladničky.

•  Máte-li v plánu odjet na delší dobu, vyprázdněte chladničku a vypněte ji. Vysušte 
nadměrnou vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené. Zabráníte tak vzniku 
zápachu a plísně. 

• Pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.
   - Poškození izolace napájecího kabelu může způsobit požár.

- Navrženo pro snadné skladování velkého množství ledu.
Nestrkejte prsty, ruce nebo jakékoliv jiné předměty 
do prostoru skluzu nebo do koše na led. Můžete si 
přivodit zranění nebo způsobit materiální škodu.
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PoUžití �ÁsUvky coolselect �oNe™ (v �Ávislosti Na 
ModelU)
Zásuvka CoolSelect Zone™ je navržena tak, aby vám trochu zjednodušila beztak složitý život.

Soft Freeze
Pokud vyberete "Soft Freeze" (Lehké zmrazení), pak se na displeji 
digitálního panelu zobrazí teplota -5 °C, nezávisle na tom, jaká teplota je 
v prostoru chladničky. Tato vlastnost pomáhá udržet maso a ryby déle v 
čerstvém stavu.

Chill
Když je vybrána možnost „Chill“ (Mrazení), je teplota zásuvky CoolSelect 
Zone™ udržována na -1 °C bez ohledu na celkovém nastavení teploty v 
mrazničce- Tato funkce pomáhá udržet maso a ryby déle čerstvé.

Thaw
Po navolení režimu "t��w" je do zásuvky CoolSelect Zone™ střídavě 
vháněn teplý a studený vzduch. V závislosti na hmotnosti zmrazené 
potraviny je možno volit dobu rozmrazování 4, 6, 10 a 12 hodin.
Když režim "t��w" skončí, je potravina v částečně zmraženém stavu, 
ve kterém je snadné ji nakrájet pro další zpracování. Navíc, po ukončení 
režimu "t��w" se zásuvka CoolSelect Zone™ vrátí zpět do původně 
režimu "c�ill". Pokud chcete ukončit tento režim předčasně, jednoduše 
stiskněte jakékoliv tlačítko vedle tlačítka t��w.
V následující tabulce jsou uvedeny přibližné doby rozmrazování pro maso 
a rybu v závislosti na hmotnosti (platí pro tloušťku 25,4 mm). Uvedená 
hmotnost je celková hmotnost potravin v zásuvce CoolSelect Zone™.

doBa  
Ro�MRa�ovÁNí 4 hodiny 6 hodin 10 hodin 12 hodin

hMotNost 363 g 590 g 771 g 1000 g

Quick Cool
Použití funkce "Quick Cool" vám umožní rychle, asi během hodiny, vychladit 1~3 nápoje 
v plechovce. Jakmile skončí funkce "Quick Cool", vrátí se teplota v zásuvce CoolSelect 
Zone™ automaticky na dříve nastavenou úroveň.
Funkci můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka Quick Cool, teplota v zásuvce CoolSelect 
Zone™ se vrátí na dříve nastavenou úroveň.

Cool
Pokud vyberete "Cool" (Chlazení), bude teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ stejná jako 
teplota nastavená pro celou chladničku. Indikace teploty na digitálním panelu je shodná s 
údajem na hlavním displeji. Protože funkce "Cool" udržuje stejnou teplotu jako chladnička, 
získáte tak obecně použitelný chladící prostor navíc.

Doba rozmrazení se může měnit v závislosti na tloušťce masa nebo ryby.

Pokud chcete použít funkci "Thaw", vyndejte ze zásuvky všechny věci, které 
NECHCETE ovlivnit.

��_ používání

používání chladničky 
SAMSUNG typu side-by-side
vyjMUtí PříslUšeNství MRa�Ničky/chladNičky
Čištění a změna interiéru mrazničky je snadný úkol.

1. Polič���� (����nič��/��l��nič��)
Povytáhněte poličku k volnému místu, viz obrázek napravo. 
Potom ji natočte, nadzvedněte a vyndejte ji ven.

2. Police ve dveřích
Polici ve dveřích uchopte oběma rukama a opatrně ji 
zvedněte.

3. �ÁsUvka
Plastovou zásuvku vytáhněte ven a mírně ji nadzvedněte.

4. N��o�� n� l��� (����nič��)
Nádobu výrobníku ledu nadzvedněte a pomalu ji vytáhněte ven.
• Uchopte rukojeť, jak je uvedeno na obrázku
• Nadzvedněte trochu spodní část
• Pomalu vyjměte nádobu na led ven

5. o���l��n� n� n��o��� (��l��nič��) (� ���islos�i n� �o���lu)
•  Nadzvedněte horní polici v horní části chladničky a vytáhněte ji 

ven.
•  Oběma rukama stiskněte kryt, kryt oddělení na nápoje vytáhněte 

směrem nahoru.

Při demontáži krytu nepoužívejte nadměrnou sílu.	
Kryt by se mohl rozlomit a poranit vás.

Před tím, než začnete vyndávat jakékoliv příslušenství, ujistěte se, že vám nepřekáží 
žádné potraviny.	
Pokud je to možné, vyndejte všechny potraviny, aby se snížilo riziko vzniku nehody.
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používání chladničky 
SAMSUNG typu side-by-side
vyjMUtí PříslUšeNství MRa�Ničky/chladNičky
Čištění a změna interiéru mrazničky je snadný úkol.

1. Polič���� (����nič��/��l��nič��)
Povytáhněte poličku k volnému místu, viz obrázek napravo. 
Potom ji natočte, nadzvedněte a vyndejte ji ven.

2. Police ve dveřích
Polici ve dveřích uchopte oběma rukama a opatrně ji 
zvedněte.

3. �ÁsUvka
Plastovou zásuvku vytáhněte ven a mírně ji nadzvedněte.

4. N��o�� n� l��� (����nič��)
Nádobu výrobníku ledu nadzvedněte a pomalu ji vytáhněte ven.
• Uchopte rukojeť, jak je uvedeno na obrázku
• Nadzvedněte trochu spodní část
• Pomalu vyjměte nádobu na led ven

5. o���l��n� n� n��o��� (��l��nič��) (� ���islos�i n� �o���lu)
•  Nadzvedněte horní polici v horní části chladničky a vytáhněte ji 

ven.
•  Oběma rukama stiskněte kryt, kryt oddělení na nápoje vytáhněte 

směrem nahoru.

Při demontáži krytu nepoužívejte nadměrnou sílu.	
Kryt by se mohl rozlomit a poranit vás.

Před tím, než začnete vyndávat jakékoliv příslušenství, ujistěte se, že vám nepřekáží 
žádné potraviny.	
Pokud je to možné, vyndejte všechny potraviny, aby se snížilo riziko vzniku nehody.
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čištěNí chladNičky
Budete-li o vaši chladničku Samsung typu Side-By-Side pečovat, prodloužíte její životnost a zabráníte 
vzniku nepříjemných pachů a množení bakterií.

Čištění vnitřního prostoru
Vnitřní stěny a příslušenství očistěte jemným saponátem a potom 
je měkkou látkou vytřete dosucha. Pro dokonalejší vyčištění 
chladničky je možné vyjmout zásuvky a police. Před vracením 
zásuvek a polic zpět se ujistěte, že jsou suché.

Čištění vnějšího povrchu
Digitální panel a indikační panel otřete čistou, měkkou látkou.	
Nepoužívejte na čištění povrchu chladničky přímý proud vody, 
místo toho použijte vlhkou látku. Tak zajistíte rovnoměrné 
rozdělení vlhkosti na povrch. Dveře, rukojeti a povrch skříně by 
měl být vyčištěn jemným saponátem a vytřen měkkou látkou 
dosucha. Aby chladnička vypadala co nejlépe, měl by být vnější 
povrch jednou až dvakrát ročně vyleštěn.

Nepoužívejte na čištění benzen, ředidlo nebo čističe s obsahem chlóru.	
Mohly by poškodit povrchovou úpravu chladničky a vytvořit riziko vzniku požáru.

Čištění oddělení na nápoje
Pro vyčištění oddělení na nápoje použijte vlhký hadřík.
Potom je vytřete pomocí čisté, měkké látky dosucha.

Používání Oddělení na nápoje se snadným otevíráním
-  Při otevírání se Domácí bar otevře automaticky, jakmile 

zatlačíte na jeho horní část dokud nezachrastí.
-  Při zavírání Domácího baru tlačte na horní část, dokud 

nezachrastí.

Čištění gumového těsnění dveří
Ulpí-li na gumovém těsnění dveří špína, dveře nemusí správně 
těsnit a sníží se účinnost chladničky. Těsnění dveří udržujte 
v čistotě, na čištění používejte jemný saponát a vlhkou látku. 
Potom ho vytřete dosucha pomocí čisté, měkké látky.

Pokud je chladnička zapojena do elektřiny, 
nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Nepoužívejte na čištění chladničky benzen, ředidlo ani čistící prostředky na 
automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

��_ používání
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používání chladničky 
SAMSUNG typu side-by-side
vÝMěNa vNitřNího osvětleNí

Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na 
autorizovaný servis.

Výměna LED osvětlení

Nerozebírejte ani nevyměňujte LED osvětlení.
Ohledně výměny LED osvětlení se obraťte na servisní centrum společnosti 
Samsung nebo na autorizovaného prodejce Samsung.

vÝMěNa vodNího FiltRU
Kontrolka vodního filtru vás upozorní na nutnost výměny filtrační vložky. Abyste měli čas na 
zakoupení nového filtru, rozsvítí se kontrolka těsně před tím, než se kapacita stávajícího filtru 
vyčerpá. Při včasné výměně filtru si zachováte stálý přísun čisté čerstvé vody.

1. Vyjměte vodní filtr z obalu a přilepte na filtr štítek pro zapsání data instalace.
     Nalepte štítek, který udává datum, které bude za šest měsíců. Například, pokud 

vyměňujete vodní filtr v březnu, nalepte na filtr štítek "SEP" (September = září), aby 
vám v září připomněl nutnost výměny. Běžná životnost filtru je asi 6 měsíců.

2. Z nového filtru sundejte ochrannou krytku a vyndejte starý filtr.
3. Nastavte nový filtr do správné polohy a zasuňte ho do pouzdra filtru.
  Pomalu otáčejte vodním filtrem směrem doprava, až se srovná značka na obalu 

filtru se značkou na krytu; takto je filtr uzamčen ve správné poloze. Ujistěte se, že 
značka na nálepce na vodním filtru je zarovnaná se středem potisku na krytu filtru, viz 
zobrazení. Pozor, nepřetáhněte.

používání _��
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4.  Po provedené výměně vodního filtru stiskněte tlačítko Ice Off na 3 sekundy, dojde k 
vynulování termínu pro výměnu filtru.

5. Nakonec odpusťte ze zásobníku na vodu asi tři litry vody a vylijte je.
 Před pitím se ujistěte, že voda teče bez problémů.
6. Více informací najdete v části Instalace vodního filtru na straně 17.

Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, že na začátku provozu voda 
z chladiče pitné vody prudce vystříkne. To je způsobenou vzduchem, který se dostal do 
potrubí. Tento jev není žádnou překážkou pro provoz.

Objednání náhradních filtrů
Potřebujete-li objednat více vložek vodního filtru, obraťte se na autorizovaného prodejce 
Samsung.

PoUžívÁNí dveří
Dveře chladničky jsou vybaveny speciálním zařízením pro otvírání a zavírání, které zajišťuje bezpečné 
utěsnění po celém obvodu dveří.
Po otevření do určitého bodu se dveře "zachytí" a zůstanou otevřeny. Pokud jsou dveře otevřeny méně 
než je bod, v němž se zachytí, aby mohly zůstat otevřeny, zavřou se automaticky.

�0_ používání 
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odstraňování závad
�Ávada řešeNí
c�l��nič�� �ů���� 
n������u��� n���o 
n���os�����čn� ��l���.

• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť.
• Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte 

nastavení na nižší teplotu.
• Není chladnička vystavena vlivu přímých slunečních paprsků nebo 

není umístěna příliš blízko zdroje tepla?
• Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch 

tedy nemůže cirkulovat?
Po����in��� � ��l��nič��� 
�sou ����l��.

• Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte 
nastavení na vyšší teplotu.

• Není teplota v místnosti příliš nízká?
• Neuložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnějšího 

prostoru chladničky? Zkuste zmrzlé potraviny přendat ze zásuvky 
CoolSelect Zone™ do vnitřní části chladničky.

jsou sl������� n��������l�� 
��u���� n���o �lu�.

• Zkontrolujte, zda je chladnička vodorovně a stabilní.
• Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch 

tedy nemůže cirkulovat?
• Nespadl pod nebo za chladničku nějaký předmět?
• Zevnitř chladničky se ozývá "tikání". Jedná se o normální zvuk, který 

vzniká v důsledku smršťování nebo rozpínání různého příslušenství při 
změnách teploty uvnitř chladničky.

Př���n� �o���� s�o�ř���ič�� 
�sou ����l��; o�����u��� s�� 
�on���n���.

• Jisté množství tepla je normální, protože v čelních hranách chladničky 
je instalováno zařízení, které zabraňuje tvorbě kondenzátu.

• Nejsou dveře chladničky pootevřeny? Kondenzát se může vytvářet v 
případě, že ponecháte dveře chladničky delší dobu otevřené.

v ��so�n��u s�� n����oř� 
l���.

• Vyčkali jste po instalaci přívodu vody 12 hodin, než jste začali vyrábět 
led?

• Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil?
• Není výrobník ledu vypnutý? Ujistěte se, že typ ledu je nastaven na 

Cubed nebo Crushed.
• Je v zásobníku ledu zablokovaný led?
• Není v mrazničce příliš vysoká teplota? Zkuste nastavit mrazničku na 

nižší teplotu.
v ��l��nič��� ��� sl������� 
�u�l�n� �o����.

• Jedná se o normální stav. Bublání způsobuje cirkulující kapalné 
chladivo.

v ��l��nič��� ��� ���i� 
n���ř�����n� ������.

• Nezkazila se nějaká potravina?
• Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou 

hermeticky zabaleny.
• Čistěte pravidelně mrazničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo 

podezřelé potraviny.
N� s��n��� ����nič���� 
s�� ������ořil l���.

• Nejsou zablokovány ventilační otvory? Odstraňte jakékoliv překážky 
bránící volnému proudění vzduchu.

• Mezi uloženými potravinami je třeba ponechat dostatečné mezery 
umožňující proudění vzduchu.

• Dovírají správně dveře mrazničky?
��so�n�� n� �o�u 
n��fungu���.

• Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil?
• Není přívod vody deformovaný nebo zlomený?	

Ujistěte se, že je přívod vody volný a nic mu nepřekáží.
• Nedošlo k zamrznutí vody v zásobníku, protože byla nastavena příliš 

nízká teplota?	
Na ovládacím panelu nastavte vyšší teplotu.
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Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,

kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Distributor pro Českou republiku:

Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

844 000 844
www.samsung.com/cz

s����n� li��i����� �o�o�o ��o�u��u
(�nič��n� ��l�����i�����o � ��l�����oni�����o ��ř����n�)c�����

R���u�li� Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl 
být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období.
Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka 
díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a 
recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, 
tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek 
bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě.
Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.
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