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uživatelská příručka

představte si všechny možnosti

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

Čeština

Volně stojící spotřebič
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

•  Než začnete spotřebič 
obsluhovat, důkladně si 
prostudujte tuto příručku a 
uložte ji na vhodné místo pro 
potřeby pozdějšího nahlédnutí.

•  Spotřebič používejte pouze 
k účelu, pro který je určen, dle 
popisu v tomto návodu. Tento 
přístroj není určen k použití 
dětmi a osobami se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo 
s nedostatečnými zkušenostmi a 
znalostmi, pokud nebudou pod 
dohledem osoby zodpovědné za 
jejich bezpečnost nebo pokud 
nebudou takovouto osobou 
o používání tohoto přístroje 
náležitě poučeny.

• Tento spotřebič mohou používat 
děti od 8 let a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi 
nebo s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi 
jedině v případě, že jsou pod 
dozorem nebo byly poučeny o 
bezpečném použití spotřebiče a 
chápou s ním spojená rizika. 
Děti si se spotřebičem nesmějí 
hrát. Čištění a údržbu nesmějí 

provádět děti bez dozoru.
•  Výstrahy a důležité bezpečnostní 

pokyny uvedené v tomto návodu 
nemohou obsáhnout všechny 
situace, které mohou vzniknout. 
Instalaci, obsluze, údržbě 
a provozu spotřebiče proto 
věnujte patřičnou pozornost a 
řiďte se vlastním úsudkem.

•  Níže uvedené pokyny 
k obsluze jsou určeny pro 
různé modely spotřebičů. 
Vlastnosti vaší chladničky 
mohou být odlišné a na 
chladničku se nemusí 
vztahovat všechny výstrahy 
a symboly uvedené v tomto 
návodu. V případě jakýchkoli 
dotazů se prosím obraťte 
na nejbližší servisní centrum 
nebo vyhledejte potřebné 
informace online na adrese 
www.samsung.com.

Bezpečnostní informace
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Důležité bezpečnostní 
symboly a opatření:

VÝSTRAHA

Rizika nebo nebezpečné 
postupy, které mohou 
způsobit závažné nebo 
smrtelné zranění.

UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné 
postupy, které mohou 
způsobit lehké zranění 
osob nebo poškození 
majetku.

NEZKOUŠEJTE.

NEROZEBÍREJTE.

NEDOTÝKEJTE SE.

Dodržte přesně uvedený 
postup.
Odpojte přívodní kabel 
ze zásuvky.
Zkontrolujte, zda je spotřebič 
uzemněný a nehrozí úraz 
elektrickým proudem.

Požádejte o pomoc 
servisní středisko.

Poznámka.

Tyto výstražné symboly 
upozorňují na možné 
nebezpečí zranění osob.
Řiďte se jimi prosím.
Po přečtení tuto část 
uchovejte pro potřeby 
pozdějšího nahlédnutí.

DŮLEŽITÉ 
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 
PRO TRANSPORT A 
UMÍSTĚNÍ

•  Během transportu a 
instalace spotřebiče je 
nutné dbát, aby nedošlo 
k poškození žádné části 
okruhu chlazení.

• Použitým chladivem je R-600a 
nebo R-134a. Typ chladiva pro 
vaši chladničku zjistíte na štítku 
kompresoru spotřebiče nebo na 
typovém štítku uvnitř chladničky. 

• Výrobek obsahuje hořlavý plyn 
(chladivo R-600a),

 - Únik chladiva z potrubí může 
způsobit požár nebo vést 
k poranění očí. Zjistíte-li únik 
chladiva, nepřibližujte se 
s otevřeným ohněm nebo 
zdrojem vznícení a po několik 
minut důkladně větrejte vzduch 
v místnosti, kde je chladnička 
umístěna.

VÝSTRAHA
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 - Aby se v případě úniku chladiva 
z chladicího okruhu nevytvořila 
hořlavá směs plynu se 
vzduchem, měla by být velikost 
prostoru, ve kterém bude 
chladnička umístěna, zvolena s 
ohledem na množství použitého 
chladiva.

 - Nikdy nezapínejte spotřebič, 
který vykazuje známky 
poškození. V případě nejistoty 
se obraťte na prodejce. Prostor, 
ve kterém bude chladnička 
umístěna, musí mít minimální 
objem 1 m³ na každých 8 g 
chladiva R-600a, použitého 
v chladicím okruhu. Množství 
chladiva ve vašem konkrétním 
spotřebiči je uvedeno na 
identifikačním štítku uvnitř 
spotřebiče. 

 -  Pokud spotřebič obsahuje 
chladivo izobutan (R-600a), 
jedná se o přírodní plyn, který 
je šetrný k životnímu prostředí, 
ale je také hořlavý. Během 
transportu a instalace spotřebiče 
je nutné dbát, aby nedošlo 
k poškození žádné části okruhu 
chlazení.

DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ 
SYMBOLY PRO 
INSTALACI

•  Neinstalujte tento spotřebič 
na vlhkém, mastném ani 
prašném místě, na místě 
vystaveném přímému 
slunečnímu záření a 
působení vody (dešťové 
kapky).

 - Poškození izolace elektrických 
částí může způsobit úraz 
elektrickým proudem nebo 
požár.

•  Nevystavujte chladničku 
přímému slunečnímu záření ani 
tepelnému sálání ze sporáků, 
pokojových topných těles nebo 
jiných spotřebičů.

• Nezapojujte několik spotřebičů 
pomocí rozbočovače do stejné 
elektrické zásuvky. 
Chladnička by měla být 
vždy zapojena do vlastní 
elektrické zásuvky s napětím 
odpovídajícím typovému štítku 
spotřebiče.

 - Takové zapojení zajistí nejlepší 
výkon a také zabraňuje přetížení 
elektrických okruhů, které 
způsobuje přehřívání kabeláže 
a může být příčinou požáru. 
Nezapojujte přívodní kabel 
do síťové zásuvky, která je 
uvolněná.

VÝSTRAHA
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 - Hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem nebo 
požáru.

• Nepoužívejte přívodní kabel, jenž 
na kterémkoli místě vykazuje 
známky poškození nebo 
opotřebení.

•  Přívodní kabel příliš neohýbejte 
ani na něj nepokládejte těžké 
předměty.

•  V okolí chladničky nepoužívejte 
spreje.

 -   Použití spreje v okolí chladničky 
může způsobit explozi nebo 
požár.

•  Neinstalujte tento spotřebič na 
místě, kde by mohl unikat plyn.

 - Může tak vzniknout nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem 
nebo požáru.

• Instalaci a veškerou 
údržbu tohoto spotřebiče 
by měl provádět 
kvalifikovaný technik 
nebo servisní společnost.

 - V opačném případě může dojít 
k úrazu elektrickým proudem, 
požáru, explozi, problémům 
s funkcí výrobku nebo zranění.

• Chladnička musí být před 
spuštěním umístěna a 
nainstalována v souladu 
s pokyny uvedenými v tomto 
návodu.

• Chladničku chraňte před vlhkostí 

a neinstalujte na místa, na 
kterých může přijít do kontaktu s 
vodou.

 - Poškození izolace elektrických 
částí může způsobit úraz 
elektrickým proudem nebo 
požár.

•  Zapojte vidlici přívodního kabelu 
do zásuvky tak, aby kabel visel 
směrem dolů.

 -  Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, 
může dojít k přerušení vodiče 
s následkem požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem.

• Nepoužívejte přívodní kabel, jenž 
na kterémkoli místě vykazuje 
známky poškození nebo 
opotřebení.

•  Zkontrolujte, zda přívodní 
kabel není přiskřípnutý 
nebo poškozený zadní částí 
chladničky.

•  Při posunování chladničky 
dbejte, abyste přívodní kabel 
nepřiskřípli a nepoškodili.

 - Vzniká tím nebezpečí požáru.
•  Spotřebič musí být umístěn tak, 

aby byla zásuvka po dokončení 
instalace přístupná.

• Udržujte balicí materiál mimo 
dosah dětí.

 - Existuje riziko udušení v případě, 
že si jej dítě nasadí na hlavu.

• Spotřebič musí být řádně 
uzemněn. Neuzemňujte 
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spotřebič k přívodu 
plynu, plastovému 
vodovodnímu potrubí 
nebo telefonní lince.  

 - Chladničku je třeba uzemnit, 
aby nedocházelo k probíjení 
spotřebiče a úrazům 
způsobeným elektrickým 
proudem.

 - Toto může vést k úrazu 
elektrickým proudem, požáru, 
explozi, nebo k problémům 
s funkcí výrobku.

 - V žádném případě nezapojujte 
zástrčku do zásuvky, která není 
korektně uzemněna. Ujistěte 
se, že je zásuvka bezpečná v 
souladu s místními a národními 
směrnicemi.

• Pokud je přívodní kabel 
poškozený, nechejte 
jej vyměnit výrobcem 
nebo jeho servisním 
zástupcem.

• Výměnu pojistky na spotřebiči 
musí provést kvalifikovaný 
technik nebo servisní 
společnost.

 -  V opačném případě hrozí 
nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem nebo zranění.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 
PRO INSTALACI

• Ventilační otvory 
v plášti nebo konstrukci 
spotřebiče nesmí být 
zakryté.

•  Před spuštěním spotřebiče po 
dokončení instalace jej nechejte 
2 hodiny stát.

DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ 
SYMBOLY PRO 
OBSLUHU

• Nezapojujte vidlici do 
zásuvky mokrýma 
rukama.

• Nepokládejte na horní 
povrch spotřebiče žádné 
předměty.

 - Při otevírání nebo zavírání 
dveří by tyto předměty mohly 
spadnout a způsobit zranění 
nebo poškození zařízení.

• Na chladničku nestavte nádoby 
s vodou.

 - V případě rozlití hrozí nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem 
nebo požáru.

• Nedovolte dětem věšet se na 
dveře chladničky.

 - Mohly by si přivodit vážná 
zranění.

UPOZORNĚNÍ

VÝSTRAHA
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• Nenechávejte dveře chladničky 
otevřené bez dozoru a 
nedovolte dětem vstupovat do 
vnitřního prostoru chladničky. 

• Nedovolte malým dětem lézt do 
zásuvky.

 -  Hrozí nebezpečí zadušení 
nebo úrazu v případě uvíznutí 
v zásuvce.

• Nesedejte na dveře mrazáku.
 -  Dveře se mohou ulomit a může 

dojít ke zranění osob.
• Děti musí být pod dohledem, 

aby bylo zajištěno, že si 
s přístrojem nebudou hrát. 
Nenechávejte prsty ve styčných 
místech:  
vzdálenosti mezi dvířky a skříní 
jsou malé. Pokud se v okolí 
pohybují děti, buďte při otevírání 
dveří chladničky opatrní. 
Nedovolte dětem věšet se na 
dveře chladničky. Může dojít k 
vážným zraněním. Hrozí riziko 
uvěznění dětí uvnitř chladničky. 
Nedovolte dětem lézt dovnitř. 

• Pokud jste ze zásuvky 
demontovali přepážku například 
za účelem čištění, je nutné ji 
přiloženými šrouby namontovat 
zpět, aby v zásuvce nemohly 
uváznout děti.

•  Do otvoru dávkovače nikdy 
nevkládejte prsty ani žádné 
předměty.

 -  V opačném případě hrozí 

zranění nebo poškození zařízení.
•  Do chladničky neukládejte 

těkavé ani hořlavé látky, jako 
například benzen, ředidla, 
alkohol, éter nebo zkapalněný 
plyn.

 - Skladování takových látek by 
mohlo vést k explozi.

•  Neskladujte v chladničce 
farmaceutické výrobky, vědecké 
vzorky ani jiné materiály citlivé na 
nízké teploty.

 -  V chladničce nesmí být 
skladovány výrobky, které 
vyžadují přesně regulovanou 
teplotu.

• Nevkládejte do chladničky 
elektrické spotřebiče a 
nepoužívejte je uvnitř, pokud 
k takovému užívání nejsou 
určeny výrobcem.

• Ve vnitřním prostoru chladničky 
nepoužívejte vysoušeč vlasů. 
Nedávejte do chladničky 
zapálenou svíčku za účelem 
odstranění nepříjemných pachů.

 - Může tak vzniknout nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem 
nebo požáru.

•  Nedotýkejte se vnitřních stěn 
chladničky nebo předmětů 
v chladničce uložených 
mokrýma rukama.

 - Mohli byste si způsobit omrzliny.
•  Nepoužívejte mechanická 

zařízení ani jiné prostředky pro 
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urychlení procesu odmrazování, 
kromě prostředků doporučených 
výrobcem.

• Mohlo by dojít k poškození 
chladicího okruhu.

•  Tato chladnička je určena 
pouze pro domácí 
skladování potravin.

•  Lahve by měly být skladovány 
těsně u sebe, aby nemohly 
vypadnout.

•  V případě úniku plynu (např. 
propan-butanu apod.) ihned 
vyvětrejte a nedotýkejte se 
síťové zásuvky. Nedotýkejte 
se spotřebiče ani přívodního 
kabelu.

• Nevkládejte ruce, nohy či 
kovové předměty (např. 
hůlky) do spodní a zadní části 
chladničky.

 - Hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

 - Ostré hrany mohou způsobit 
poranění.

 - Nezapínejte ventilátor.
 - Případné zajiskření může 
způsobit explozi nebo požár.

•  Používejte pouze osvětlovací 
tělesa LED dodávaná výrobcem 
nebo servisním zástupcem.

• Děti musí být pod dohledem, 
aby si nemohly se spotřebičem 
hrát, lézt do něho nebo na něj 
šplhat.

• Chladničku sami 
nerozebírejte ani se ji 
nepokoušejte opravit.

 -  Neodborný zásah může 
způsobit požár, poškození 
anebo zranění. V případě 
poruchy se obraťte na servisního 
zástupce.

• Nepokoušejte se 
opravit, rozložit či upravit 
spotřebič sami od sebe.

 - Nepoužívejte jiné než 
standardní pojistky (např. 
měděné, ocelové dráty atd.). 

 - Pokud je třeba spotřebič 
opravit či opětovně instalovat, 
kontaktujte nejbližší servisní 
středisko.

 - V opačném případě může dojít 
k úrazu elektrickým proudem, 
požáru, problémům s funkcí 
výrobku nebo zranění.

• Pokud ze spotřebiče vychází 
neobvyklý zvuk, zápach nebo 
kouř, ihned vytáhněte vidlici 
přívodního kabelu ze zásuvky 
a kontaktujte nejbližší servisní 
středisko.

 - V opačném případě hrozí 
nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem nebo zranění.

• Pokud je pro vás výměna 
osvětlení obtížná, obraťte se na 
servisního zástupce. 
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•  Je-li spotřebič vybaven 
osvětlením LED, nedemontujte 
sami kryt osvětlení ani 
osvětlovací těleso.

 - Obraťte se na servisního 
zástupce.

•  Pokud je v chladničce prach 
nebo voda, odpojte přívodní 
kabel ze zásuvky a kontaktujte 
servisní středisko společnosti 
Samsung Electronics.

 - Hrozí nebezpečí požáru.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 
PRO OBSLUHU

• Chcete-li zajistit optimální 
provoz chladničky,

 - Neumisťujte potraviny do těsné 
blízkosti ventilačních otvorů 
v zadní části chladničky, protože 
by omezily cirkulaci vzduchu 
uvnitř chladicího prostoru.

 - Potraviny před uložením do 
chladničky dobře zabalte nebo 
je uzavřete do vzduchotěsných 
nádob.

 - Neukládejte potraviny určené 
ke zmrazení vedle již uložených 
potravin.

• Do prostoru mrazáku 
neukládejte perlivé nebo šumivé 
nápoje. Do mrazáku neukládejte 
láhve ani skleněné nádoby.

UPOZORNĚNÍ

 - Při zamrznutí obsahu může sklo 
prasknout a způsobit zranění 
nebo poškození zařízení.

• Neměňte ani neupravujte žádné 
funkce chladničky.

 -  Změny nebo úpravy mohou 
způsobit zranění nebo 
poškození zařízení. Na jakékoli 
změny a úpravy provedené třetí 
stranou na tomto spotřebiči se 
nevztahuje záruka společnosti 
Samsung a společnost 
Samsung v takových 
případech neodpovídá za 
jakékoli bezpečnostní incidenty 
nebo škody způsobené těmito 
úpravami.

• Nezakrývejte ventilační otvory.
 - Pokud jsou ventilační 

otvory zakryté, zejména 
plastovým sáčkem, může dojít 
k nadměrnému zchlazení. Pokud 
je tato doba ochlazování příliš 
dlouhá, může dojít k prasknutí 
vodního filtru a úniku vody.

 - Neukládejte potraviny určené 
ke zmrazení vedle již uložených 
potravin.

• Dodržujte maximální dobu 
skladovatelnosti uvedenou na 
mražených potravinách. 

• Nádrž na vodu a zásobník 
ledových kostek plňte pouze 
pitnou vodou.

• Používejte pouze výrobník ledu 
dodávaný k chladničce.
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• Přívodní vodovodní potrubí 
smí k chladničce připojit pouze 
kvalifikovaný technik a toto 
potrubí smí být připojeno pouze 
k rozvodu pitné vody.

•  Pro správnou funkci výrobníku 
ledu je nezbytný tlak vody 
138~862 kPa (1,4~8,8 kgf/cm3). 

• Na povrch spotřebiče nestříkejte 
těkavé látky, jako například 
insekticidy.

 - Takové látky mohou být zdraví 
škodlivé a mohou také způsobit 
úraz elektrickým proudem, 
požár nebo poškodit výrobek.

• Vyvarujte se silných nárazů nebo 
působení nadměrnou silou na 
skleněné součásti.

 - Rozbité sklo může způsobit 
zranění nebo škody na majetku.

VÝSTRAŽNÉ 
SYMBOLY PRO 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

• Nestříkejte vodu přímo 
na chladničku ani do 
jejího vnitřního prostoru.

 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru. 

•  V okolí chladničky nepoužívejte 
ani neukládejte žádné látky 
citlivé na teplotu, jako např. 
hořlavé spreje, předměty, suchý 

UPOZORNĚNÍ

led, léky nebo chemikálie. Do 
chladničky neukládejte těkavé 
ani hořlavé látky (benzen, 
ředidla, alkohol, zkapalněný 
propanbutan apod.).

 - Tato chladnička je určena pouze 
pro skladování potravin.

 - Může vzniknout nebezpečí 
požáru nebo výbuchu. 

• V okolí chladničky nepoužívejte 
hořlavé spreje.

 - Hrozí nebezpečí výbuchu nebo 
požáru.

• Nestříkejte čisticí prostředky 
přímo na displej.

 -  Mohly by se setřít nápisy 
vytištěné na displeji.

• Z kolíků zástrčky přívodního 
kabelu otřete prach a nečistoty. 
Pro odstraňování nečistot a 
prachu z kolíků zástrčky však 
nepoužívejte vlhký nebo mokrý 
hadřík.

 - Hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem nebo 
požáru.

• Do otvoru dávkovače ani do 
žlábku zásobníku ledu nikdy 
nevkládejte prsty ani žádné 
předměty.

 - V opačném případě hrozí 
zranění osob nebo poškození 
zařízení.

• Před čištěním a 
prováděním údržby 
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chladničky odpojte 
přívodní kabel ze zásuvky.

• Jemně zastrčte přívodní kabel 
do zásuvky. Nepoužívejte 
poškozenou zástrčku nebo 
elektrický kabel a zkontrolujte 
upevnění zásuvky.

 - Může tak vzniknout nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem 
nebo požáru.

• Netahejte za elektrický kabel a 
příliš jej neohýbejte. Elektrický 
kabel nekruťte a neutahujte. 
Nezavěšujte elektrický kabel za 
kovové předměty, nepokládejte 
na něj těžké předměty, 
neumisťujte jej mezi předměty a 
neschovávejte kabel v prostoru 
za spotřebičem.

 - Při posunování chladničky 
dbejte, abyste přívodní kabel 
nepřiskřípli a nepoškodili

 - Může tak vzniknout nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem 
nebo požáru.

DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ 
SYMBOLY PRO LIKVIDACI

• Před odvozem 
spotřebiče k likvidaci 
zkontrolujte, zda není 
poškozeno žádné 
potrubí ani zařízení na 
jeho zadní straně.

• Použitým chladivem je R-600a 
nebo R-134a. Typ chladiva 
pro vaši chladničku zjistíte na 
štítku kompresoru spotřebiče 
nebo na typovém štítku uvnitř 
chladničky. Pokud výrobek 
obsahuje hořlavý plyn (chladivo 
R-600a), požádejte o pokyny 
k likvidaci příslušný místní úřad 
ochrany životního prostředí. 
Jako plyn je v izolační pěně 
použit cyklopentan. Plyny 
použité v izolačních materiálech 
vyžadují speciální postupy 
likvidace. Postup řádné likvidace 
tohoto výrobku vám sdělí místní 
úřad ochrany životního prostředí. 
Před odvozem spotřebiče 
k likvidaci zkontrolujte, zda není 
poškozeno žádné potrubí ani 
zařízení na jeho zadní straně. 
Trubky by měly být zlomeny na 
otevřeném prostoru.  

• Před odložením výrobku 
určeného k likvidaci demontujte 
dveře anebo dveřní těsnění a 
zámky dveří, aby uvnitř nemohly 
uváznout malé děti nebo zvířata. 

UPOZORNĚNÍ
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Ponechte poličky na místě, aby 
se dovnitř nemohly snadno 
dostat děti. Děti musí být pod 
dohledem, aby si nemohly se 
starým spotřebičem hrát. 

• Obalové materiály tohoto 
výrobku prosím zlikvidujte 
způsobem šetrným k životnímu 
prostředí.

• Uchovávejte veškeré balicí 
materiály mimo dosah dětí. 
Mohou pro ně představovat 
nebezpečí. 

 - Pokud by dítě do tašky vložilo 
hlavu, mohlo by se udusit.

DALŠÍ TIPY PRO 
SPRÁVNÉ POUŽITÍ

• V případě výpadku elektrické 
energie kontaktujte energetickou 
společnost s dotazem, jak 
dlouho bude výpadek trvat.

 - Většina výpadků elektrické 
energie netrvá déle než jednu 
nebo dvě hodiny, což teplotu 
v chladničce neovlivní. V době 
výpadku proudu však omezte 
otevírání dveří chladničky na 
minimum.

 - Pokud by výpadek elektrické 
energie trval déle než 24 hodin, 
vyjměte veškeré mražené 
potraviny.

• Pokud je chladnička vybavena 
klíči, měli byste klíče udržovat 
mimo dosah dětí a neukládat je 
v okolí chladničky.

• Spotřebič nemusí pracovat 
konzistentně (teplota uvnitř 
chladničky se může zvýšit), 
pokud je po delší dobu umístěn 
v prostředí s teplotou nižší je 
nejnižší provozní teplota, pro 
kterou je určen.

• Neukládejte do chladničky 
potraviny, které se nízkými 
teplotami snadno znehodnotí, 
například banány nebo melouny.

• Vaše chladnička je vybavena 
funkcí odmrazování. To 
znamená, že není nutné ji 
ručně odmrazovat, protože 
odstraňování námrazy probíhá 
automaticky.

• Teplota se během odmrazování 
zvyšuje podle požadavků norem 
ISO. Pokud však chcete předejít 
nežádoucímu zvýšení teploty 
zmrazených potravin během 
odmrazování chladničky, zabalte 
je do několika vrstev novinového 
papíru.

• Každé zvýšení teploty 
zmrazených potravin 
může zkrátit dobu jejich 
skladovatelnosti.
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Rady, jak šetřit energii

 - Spotřebič umístěte do chladné, 
suché místnosti s přiměřenou 
ventilací.  
Zajistěte, aby nebyl vystaven 
přímému slunečnímu záření a 
nikdy jej nestavte do blízkosti 
přímého zdroje tepla (například 
radiátoru).

 - Nikdy nezakrývejte žádné 
ventilační otvory ani mřížky na 
spotřebiči.

 - Teplé potraviny nechejte 
před vložením do chladničky 
vychladnout.

 - Zmrazené potraviny 
nechávejte rozmrazit 
v chladničce. Můžete 
tak využít nízké teploty 
zmrazených potravin pro 
chlazení potravin uložených 
v chladničce.

 - Během vyjímání nebo 
ukládání potravin do 
chladničky nenechávejte 
dveře příliš dlouho otevřené. 
Čím kratší dobu ponecháte 
dveře otevřené, tím méně 
námrazy se v mrazáku 
vytvoří.

 - Pravidelně čistěte zadní stranu 
chladničky. Prach zvyšuje 
spotřebu energie.

 - Nenastavujte chladnější 
teplotu, než jakou 
potřebujete.

 - Zajistěte dostatečné místo pro 
ventilaci u základny chladničky a 
na její zadní straně.  
Nezakrývejte ventilační 
otvory.

 - Při instalaci ponechte vpravo, 
vlevo, vzadu a nad chladničkou 
volný prostor.  
Tím pomůžete snížit spotřebu 
energie a také částky na vašich 
složenkách.

 - Pro dosažení co nejvyšší 
energetické účinnosti 
ponechejte všechny vnitřní 
prvky, například koše, zásuvky 
či police, na místě určeném 
výrobcem.
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Spotřebič je určen pro 
použití v domácnostech a 
podobném prostředí, tedy 
například

 - v zaměstnaneckých kuchyňkách 
v obchodech, kancelářích a 
jiných pracovištích;

 - na chatách, případně hosty 
hotelů, motelů a podobných 
obytných prostor;

 - v soukromých ubytovacích 
zařízeních typu bed and 
breakfast;

 - v rámci cateringu a podobných 
aktivit odehrávajících se mimo 
vlastní prodejnu nebo restauraci.

Obsah
SESTAVENÍ CHLADNIČKY S FRANCOUZSKÝMI DVEŘMI ……………………… 15
PROVOZ CHLADNIČKY S FRANCOUZSKÝMI DVEŘMI ………………………… 23
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD …………………………………………………………… 36
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Sestavení chladničky s 
francouzskými dveřmi
PŘÍPRAVA INSTALACE 
CHLADNIČKY
Blahopřejeme vám k nákupu chladničky Samsung
Chladnička s francouzskými dveřmi.
Věříme, že s moderními funkcemi a efektivitou 
nového spotřebiče budete spokojeni.

Výběr nejlepšího umístění chladničky
Vyberte:
• Místo se snadným přístupem k vodovodnímu 

potrubí.
• Místo, které není vystaveno přímému působení 

slunečního záření.
• Místo, na kterém je rovná podlaha.
• Místo s dostatečným prostorem pro snadné 

otevírání dveří chladničky.
• Místo, které umožní udržet vpravo, vlevo, vzadu 

a nad chladničkou dostatečně velký prostor pro 
cirkulaci vzduchu.

• Místo, na kterém bude chladnička v případě 
potřeby údržby snadno dostupná a bude s ní 
možno lehce pohybovat.

• Neinstalujte chladničku do prostoru, kde teplota 
klesá pod 10 ºC.  

• Neumisťujte chladničku do míst, kde může 
navlhnout.

Nedostatek volného prostoru okolo chladničky 
může způsobit nesprávnou funkci vnitřního 
chladicího systému.
Pokud má chladnička výrobník ledu, ponechte vzadu 
volné místo pro přípojku vodovodního potrubí. 
Pokud umístíte chladničku vedle pevné stěny, 
ponechte mezi ní a chladničkou alespoň 95 mm 
volného místa, aby se mohla dvířka otevírat. 

Důležité: Ujistěte se, že během přesunu chladničky 
na její místo určení zkontrolujete a změříte veškeré 
průchody (na výšku i šířku), prahy, stropy, schodiště 
atd.
Následující tabulka obsahuje podrobný a přesný 
přehled všech rozměrů chladničky Samsung s 
francouzskými dveřmi.

AA

BB

CC DD

EE

Hloubka „A“ 726 mm

Šířka „B“ 908 mm

Výška „C“ 1749 mm

Celková výška „D“ 1777 mm

Hloubka „E“ 788 mm

1578 mm 335 mm

125° 125°

50 mm

908 mm

61
0 

m
m

10
88

 m
m

122 mm

61 mm

11
25

 m
m

Měření se odvíjí od rozměrů návrhu, a 
rozměry se tak mohou v závislosti na 
použité metodě měření lišit.
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Při stěhování chladničky 
Aby nedošlo k poškození podlahy, 
zkontrolujte zda jsou přední vyrovnávací 
nožky ve zvednuté poloze (nad podlahou). 
Více informací viz „Nastavení polohy“ v 
tomto návodu (strana 19).

 

Plochý šroubovák 
(-)

Ovládací páčka

VYROVNÁNÍ
Chladnička musí být umístěna na rovný tvrdý 
podklad ve stejné výšce jako okolní podlaha. 
Tento podklad musí být dostatečně pevný, aby 
unesl plně zatíženou chladničku.
Při manipulaci s chladničkou umístěte pod 
chladničku velký kus kartonu jako ochranu 
povrchu podlahy před poškozením. Při pohybu s 
chladničkou je třeba potáhnout a potlačit přímo 
dopředu či dozadu. Neviklejte s chladničkou ze 
strany na stranu.

UPOZORNĚNÍ

DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY
V některých případech je pro manipulaci s 
chladničkou zapotřebí vyjmout z ní veškeré 
přihrádky a zásuvky. Pokud to není potřeba, 
zásuvky a dvířka nevyjímejte. V případě, že 
není třeba vyjímat dvířka chladničky, přejděte do 
sekce „Nastavení polohy“ na straně 19. Pokud je 
zapotřebí dvířka chladničky vyjmout, čtěte dále.
Před vyjmutím dvířek či zásuvky si přečtěte 
následující poznámky:

Před demontáží dveří nebo zásuvky 
odpojte přívod elektrické energie.

• Při demontáži dveří nebo zásuvky 
dbejte, aby nedošlo k jejich poškození.

• Při demontáži dvířek nebo zásuvky dbejte 
zvýšené opatrnosti. Dvířka jsou těžká a mohla 
by způsobit zranění.

• Dveře/zásuvku namontujte zpět správným 
způsobem, aby nedošlo: 

 - K tvorbě vlhkosti z důvodu úniku vzduchu.

 -  Nerovnoměrnému seřízení dveří.

 - Energetickým ztrátám z důvodu nesprávného 

utěsnění dveří.

Demontáž dveří chladničky
Dbejte na to, abyste dveře při demontáži 
neupustili a nepoškrábali.

Potřebné nářadí (není součástí balení)
K dokončení instalace chladničky budete 
potřebovat následující nářadí:

Křížový 
šroubovák (+)

Plochý 
šroubovák (-)

Nástrčný klíč  
(10 mm)

Kleště
Inbusový klíč  

(5 mm)

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA
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Při otevřených dveřích
1. Odšroubujte 3 šrouby připevňující VRCHNÍ 

DESKU ( 1 ) a oddělte připojenou kabeláž.

1

2. Odpojte přípojky ( 2 ) na levé straně dveří. 
Přípojku vody ze závěsu demontujete 
vykroucením a vytáhnutím. Odpojte přípojku 
vody ( 3 ) stisknutím vyznačené části ( 4 ) na 
přípojce. 

 

2

3

4

3. Zatáhněte a vyjměte páku závěsu ( 5 ). 
Odšroubujte zemnicí šroub ( 6 ) z horních 
levých závěsů pomocí křížového šroubováku 
(+). Sejměte horní levý a pravý závěs dveří ( 7 ).

5
6

7

4. Zvednutím rovně nahoru dveře sejměte.

5. Odšroubujte šroub ( 8 ) z horních levých a 
pravých závěsů pomocí křížového šroubováku 
(+). Vyšroubujte 2 šestihranné šrouby ( 9 ) 
na horním levém a pravém závěsu dveří 
inbusovým klíčem (5 mm). Sejměte spodní levý 
a pravý závěs dveří ( 10 ).

Inbusový klíč

10
8

9
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OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ 
CHLADNIČKY
Chcete-li dvířka chladničky po nastěhování 
do cílového umístění opět namontovat, složte 
jednotlivé části v opačném pořadí.

1. Vodovodní přípojku je třeba zcela zasunout 
do středu průhledné spojky (typ A) nebo do 
vodítek (typ B), aby nedocházelo k unikání 
vody z dávkovače.

Střed průhledné spojky Vodítka

Dávkovač

Typ A Typ B

DEMONTÁŽ DVÍŘEK ZÁSUVKY 
FLEX ZONE
1. Nadzvednutím vytáhněte zásuvku Flex Zone 

( 1 ).

1

2. Pomocí plochého šroubováku (-) opatrně 
odšroubujte kryt ( 2 ).

2

3. Zmáčkněte jisticí svorku a odpojte kabelovou 
přípojku.

Při opětovné montáži dbejte při připojování 
kabelu zvýšené opatrnosti.
Pokud kabel není připojen, zóna Flex Zone 
nebude fungovat.

4. Odšroubujte z každé strany 1 šestihranný 
šroub pomocí nástrčného klíče (10 mm).

5. Zvedněte dvířka zásuvky Flex Zone z 
kolejniček.

Uložení příliš velkého množství potravin do 
mrazáku může způsobit jeho nedovření a 
následkem toho vytváření námrazy.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
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OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DVÍŘEK 
ZÁSUVKY FLEX ZONE
Dveře zásuvky namontujte na chladničku 
opačným postupem.

Ujistěte se, že jste ke dvířkům zásuvky Flex 
Zone připojili kabel.
Pokud kabel není připojen, zóna Flex Zone 
nebude fungovat.

DEMONTÁŽ DVÍŘEK 
MRAZNIČKY
1.  Nadzvednutím vytáhněte horní zásuvku.

2. Nadzvednutím rovněž vytáhněte zábranu ( 1 ).

1

3. Vyjměte dolní koš ( 2 ) jeho vytažením 
z kolejniček.

2

4. Zmáčkněte připevňující háček kolejniček.

UPOZORNĚNÍ

5. Přidržujte vrchní část zásuvky mrazničky, zcela 
ji vytáhněte a vysuňte z kolejniček.

Dejte pozor, aby kolejnička nenarazila na 
podlahu. Mohlo by dojít k poškrábání nebo 
ohnutí. 
Ujistěte se, že při demontáži/instalaci 
dveří mrazničky umístíte koš mrazničky na 
správné místo. V opačném případě hrozí, 
že se dvířka nebudou správně otevírat 
nebo dovírat. 

Uložení příliš velkého množství potravin do 
mrazáku může způsobit jeho nedovření a 
následkem toho vytváření námrazy.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
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OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DVÍŘEK 
MRAZNIČKY
Chcete-li zásuvku po nastěhování do cílového 
umístění opět namontovat, složte jednotlivé části v 
opačném pořadí.

NASTAVENÍ POLOHY
Ujistěte se, že je chladnička ve vodorovné poloze, 
abyste mohli přistoupit k finálním úpravám. 
Pomocí vodováhy ověřte, zda je chladnička ve 
vodorovné poloze na šířku i do hloubky. Pokud by 
chladnička nebyla ve vodorovné poloze, nebylo by 
možné dvířka dokonale zarovnat, což může vést 
k nahromadění vlhkosti a zvýšeným nákladům na 
provoz. Níže je ukázka toho, jak vyrovnat polohu 
chladničky v případě, že je levá strana chladničky 
níže než pravá.

Jak nastavit polohu 
1.  Otevřete dveře mrazničky a vysuňte spodní koš.
2.  Zasuňte břit plochého šroubováku (-) do 

zářezu na levé seřizovací nožce a jejím 
otáčením proti směru hodinových ručiček 
chladničku vyrovnejte. (Otáčení ve směru 
hodinových ručiček bude chladničku snižovat 
a otáčení na opačnou stranu zvyšovat.)

plochý šroubovák (-) Ovládací páčka

Obě seřizovací nožky musí být opřeny o zem, 
aby se chladnička nepřevrhla a nezpůsobila 
zranění osob nebo škodu na majetku.

Pokud je pravá strana níže, proveďte stejný 
postup, ale na pravé seřizovací nožce.

Nedoporučujeme provádět přesné korekce 
pomocí seřizovací nožky, jelikož je obtížné 
odstranit kryt předních nožek chladničky. 
Na další straně naleznete instrukce k 
tomu, jak přesně seřídit dvířka.

UPOZORNĚNÍ

POSTUP PŘESNÉHO 
SEŘÍZENÍ DVEŘÍ
Nezapomeňte, že přesné seřízení obou dveří 
je možné jen v případě, že chladnička stojí ve 
vodorovné poloze. V případě potřeby nahlédněte 
do předchozí části, kde je uveden postup 
vyrovnání chladničky.

Seřizovací 
částPevná část

Levá dvířka jsou upevněna. Přesné seřízení 
dveří provádějte pouze pomocí pravých 
dvířek.

1. Vytáhněte dvířka zásuvky Flex Zone ( 1 ), 
abyste získali přístup ke spodnímu závěsu ( 2 ).

2. Vložte křížový šroubovák (+) ( 3 ) do osy ( 4 ) 
spodního závěsu.

3. Nastavte výšku otáčením křížového 
šroubováku (+) ( 3 ) po směru ( DOLŮ  ) nebo 
proti směru ( NAHORU  ) hodinových ručiček.

Při otáčení křížového šroubováku (+) proti 
směru hodinových ručiček (   ) se 
bude poloha dveří zvyšovat.

3
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INSTALACE VODOVODNÍHO 
POTRUBÍ
Dávkovač vody s filtrem je jednou z užitečných 
funkcí vaší nové chladničky. Vodní filtr Samsung 
odstraňuje z vody nežádoucí částice a zvyšuje 
tak zdravotní kvalitu vody. Vodu však nesterilizuje 
ani neničí mikroorganismy. Pro tento účel je třeba 
zakoupit speciální čisticí systém.
Pro správnou funkci výrobníku ledu je nezbytný 
tlak vody 20~125 psi.
Za běžných podmínek lze šálek o objemu 170 ml 
naplnit za 10 sekund.
Pokud je chladnička používána v místě s nízkým 
tlakem vody (méně než 20 psi), je možné 
nainstalovat kompenzační čerpadlo.
Po připojení vodovodního potrubí se ujistěte, že je 
nádrž na vodu uvnitř chladničky správně naplněna. 
Kontrolu provedete stisknutím páčky dávkovače 
vody, dokud voda nezačne vytékat z výstupního 
otvoru.

Sada k instalaci vodovodního potrubí je 
součástí balení. Naleznete ji v přihrádce 
mrazničky.

K použití jsou určeny nové sady hadic 
dodané se spotřebičem. Nepoužívejte 
staré sady hadic opakovaně.

Součásti potřebné k připojení 
vodovodního potrubí

Držák vodovodního potrubí 
a šrouby

Přípojka

Vodovodní potrubí

Připojení vodovodní přípojky
1. Nejdříve zavřete hlavní uzávěr vody.
2. Vyhledejte nejbližší rozvod pitné vody.
3. Následujte instrukce k instalaci vodovodního 

potrubí, které jsou součástí sady k instalaci.

UPOZORNĚNÍ
Vodovodní přípojka musí být připojena 
k rozvodu studené vody. V případě 
připojení k rozvodu teplé vody může 
dojít k poškození filtru.

Uzavřete hlavní 
uzávěr vody

Uzavřete hlavní 
uzávěr vody

Těsně 
doléhá

4. Po připojení vodovodní přípojky k vodnímu 
filtru opět otevřete hlavní uzávěr vody a nechte 
protéct vodním filtrem přibližně 3 l vody, aby 
došlo k jeho pročistění.
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Připojení vodovodní přípojky 
k chladničce
1. Sejměte víko vodovodní přípojky v chladničce a 

nasaďte na vodovodní potrubí přítužnou matici.
2. Propojte vodovodní přípojku v chladničce a 

vodovodní potrubí ze sady.
3. Utáhněte přítužnou matici na svěrné spojce. 

Části (A, B a C) by na sebe měly dobře doléhat.
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost.

Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné 
vody. Pokud je nutné vodní potrubí opravit 
nebo rozebrat, odřízněte 6,5 mm plastové 
trubky, abyste získali těsný spoj.

Sejměte víko

Vodovodní přípojka 
ve spotřebiči

Vodovodní 
přípojka v sadě

Těsně doléhá

Odšroubujte 
část a

Před použitím by měl být případný únik v 
těchto částech prošetřen.

• Záruka společnosti 
Samsung se 
nevztahuje 
na instalaci 
vodovodního 
potrubí.

• V případě, že prodejní cena nezahrnuje 
poplatek za instalaci, bude naúčtována 
zákazníkovi.

• V případě potřeby kontaktujte autorizovaného 
instalatéra.

• Pokud dojde kvůli nesprávné instalaci k úniku, 
kontaktujte instalatéra.

UPOZORNĚNÍ

DOKONČENÍ INSTALACE
Nyní, když je vaše nová chladnička patřičně 
umístěna a nainstalována, jste připraveni 
podniknout poslední kroky k nastavení a využívání 
všech funkcí a vlastností spotřebiče.  
Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše 
chladnička plně provozuschopná.

1. Ujistěte se, že je chladnička na příhodném 
místě s patřičným odstupem od zdi. Více 
informací viz pokyny k instalaci v tomto 
návodu.

2. Jakmile chladničku zapojíte do zásuvky, 
zkontrolujte, zda se po otevření dvířek rozsvítí 
světlo uvnitř chladničky.

3. Nastavte ovládání Temperature (teplota) na 
nejnižší úroveň a hodinu vyčkejte. Mraznička 
lehce zamrzne a motor hladce poběží. 
Nastavte teploty v chladničce a mrazničce na 
požadovanou úroveň.

4. Dosažení požadované teploty bude při prvním 
spuštění chladničky trvat několik hodin. Do 
chladničky můžete potraviny a nápoje uložit ve 
chvíli, kdy je teplota dostatečně nízká.
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Provoz chladničky s 
francouzskými dveřmi
POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

( 1 )
Tlačítko 
Energy 
Saver 

(Úspora 
energie)

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/
vypnete režim Energy Saver (Úspora 
energie). Jakmile je režim úspory energie 
zapnutý, ikona Energy Saver (Úspora 
energie) se rozsvítí. Po vypnutí této funkce 
příslušná ikona zhasne. Ve standardním 
nastavení je režim úspory energie zapnutý. 
Pokud se na dveřích objeví kondenzace, 
funkci úspory energie vypněte.

( 2 )
Tlačítko Freezer 

(Mrazák)
(stisknutím 

a podržením 
po dobu 3 s 

zapnete funkci 
Power Freeze 

(Turbomražení))

Tlačítko Freezer (Mrazák) slouží ke dvěma 
účelům:
 - K nastavení mrazničky na požadovanou 

teplotu.
 - K zapnutí/vypnutí funkce Power Freeze 

(Turbomražení).
1) Nastavení teploty mrazničky
Dotkněte se tlačítka Freezer a nastavte 
teplotu mrazničky na požadovanou 
úroveň. Teplotu lze nastavit v rozsahu 
-15 °C až -23 °C.

2) Funkce Power Freeze (Turbomražení)
Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 
3 s. Tím aktivujete turbomražení, díky 
kterému se doba potřebná ke zmrazení 
potravin v mrazničce sníží.
Tato funkce je užitečná, potřebujete-li 
rychle zmrazit potraviny, které se rychle 
kazí nebo pokud se výrazně zvýšila teplota 
v mrazáku (například pokud byla dvířka 
mrazáku ponechána otevřená).
Při použití této funkce se spotřeba energie 
chladničky zvýší. Nezapomeňte funkci 
opět vypnout, pokud ji již nepotřebujete, 
a vrátit nastavení teploty na původní 
hodnotu. Pokud potřebujete mrazit větší 
množství potravin, aktivujte alespoň 
20 hodin předem funkci Power Freeze 
(Turbomražení).

( 3 ) 
Tlačítko 
Alarm

(stisknutím 
a podržením 

po dobu 3 
s aktivujete 
funkci Filter 
Reset (reset 

filtru))

Tlačítko Alarm slouží ke dvěma účelům:
 - K zapnutí/vypnutí alarmu dveří
 - K resetování ukazatele životnosti 

vodního filtru.
1) Funkce Door Alarm (alarm dveří)
Pokud je alarm dveří zapnut, rozezní se 
zvukový alarm pokaždé, když jsou některé 
z dvířek chladničky otevřeny déle než 3 
minuty. Po zavření dvířek zvukový signál 
ustane. Ve standardním nastavení je 
alarm dveří zapnutý. Můžete jej vypnout 
stisknutím a uvolněním tlačítka Alarm. 
Zpátky jej zapnete stejným postupem. V 
případě, že je funkce zapnuta, rozsvítí se 
příslušná ikona.
Pokud je funkce alarmu dveří zapnuta a 
spustí se zvuk alarmu, ikona alarmu se 
spolu se zvukovým signálem rozbliká.

2) Funkce Water Filter Life Indicator 
(ukazatel životnosti vodního filtru)

Jakmile vyměníte vodní filtr, zmáčkněte 
a podržte toto tlačítko po dobu 3 s. Tím 
resetujete ukazatel životnosti vodního 
filtru. Po resetování ukazatele životnosti 
vodního filtru ikona Filter (filtr) na panelu 
zhasne. Ikona Filter (filtr) se rozsvítí 
červeně v případě, že je zapotřebí vyměnit 
vodní filtr. Tento okamžik nastane po 
6 měsících používání (po cca. 1140 
l). Některé oblasti mají pitnou vodu 
v rozvodné síti velmi vápenatou, což 
způsobuje rychlejší ucpání vodního filtru. 
Pokud je toto váš případ, bude zapotřebí 
vodní filtr měnit častěji než jednou za 6 
měsíců.

10 9
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( 4 )
Tlačítko 
Lighting 

(osvětlení)
(stisknutím 

a podržením 
po dobu 3 
s změníte 
jednotky  
ºC ↔ ºF)

Tlačítko Lighting (osvětlení) slouží ke 
dvěma účelům:
 - K zapnutí/vypnutí osvětlení dávkovače 

vody
 - K přepínání zobrazovaných jednotek 

teploty mezi ºC a ºF
1) Funkce Light (světlo)
Stisknutím tlačítka Lighting zapnete LED 
lampu v zásobníku vody v nepřetržitém 
režimu, bude tedy neustále svítit. Tlačítko 
se rovněž rozsvítí. Pokud chcete, aby se 
lampa v dávkovači vody rozsvěcela pouze 
v případě, že dávkovač někdo používá, 
stiskněte tlačítko Lighting a nepřetržitý 
režim vypněte.

2) Chcete-li přepínat jednotku teploty 
mezi °C a °F, stiskněte a podržte 
toto tlačítko po dobu 3 s a vyberte 
požadovanou jednotku teploty.
Pokaždé, když tlačítko podržíte, vystřídají 
se režimy ukazatele teploty mezi °C a °F 
a podle vašeho výběru se rozsvítí ikona 
°C nebo °F.

( 5 )
Tlačítko 
Fridge 

(Chladnička)
(stisknutím 

a podržením 
po dobu 3 
s zapnete 

funkci 
Power Cool 
(Turbochlazení))

Tlačítko Fridge (Chladnička) slouží ke 
dvěma účelům:
 - K nastavení chladničky na 

požadovanou teplotu.
 - K zapnutí/vypnutí funkce Power Cool 

(Turbochlazení).
1) Nastavení teploty chladničky
Stiskněte tlačítko Fridge a nastavte 
požadovanou teplotu chladničky. Teplotu 
lze nastavit v rozsahu 7 °C až 1 °C.

2) Funkce Power Cool (Turbochlazení)
Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 
3 s. Tím aktivujete turbochlazení, díky 
kterému se doba potřebná ke zchlazení 
potravin v mrazničce sníží. Funkce může 
být užitečná v případě, kdy potřebujete 
rychle zchladit snadno se kazící potraviny 
nebo pokud teplota v chladničce rapidně 
poklesla (např. v případě ponechání 
otevřených dvířek).

( 6 )
Tlačítko Ice 
Off (zapnutí/

vypnutí 
výroby ledu)
(stisknutím 

a podržením 
po dobu 3 
s zapnete 

funkci 
Child Lock 

(Dětský 
zámek))

Tlačítko Ice Off slouží ke dvěma účelům:
 - K zapnutí/vypnutí výrobníku ledu
 - K zapnutí/vypnutí funkce Child Lock 

(Dětský zámek).
1) Funkce Ice Off (zapnutí/vypnutí výroby ledu)
Pokud již nechcete vyrábět led, stiskněte 
tlačítko Ice Off.

2) Funkce Child Lock (Dětský zámek)
Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 
3 sekund a dojde k uzamčení displeje, 
panelu Flex Zone a tlačítek dávkovače 
vody, takže tlačítka nelze používat.
Pokud je dětský zámek aktivován, 
neumožňuje chladnička vypouštět vodu 
nebo led ze zásobníku ani po stisknutí 
páčky dávkovače.
Ikona Child Lock (Dětský zámek) se 
rozsvítí v případě, že je funkce dětského 
zámku zapnuta. Stisknutím a podržením 
po dobu 3 s funkci vypnete.

( 7 ) 
Tlačítko 

Cubed Ice 
(kostky ledu)

(8) 
 Tlačítko 

Crushed Ice 
(ledová tříšť)

Stisknutím tlačítka Cubed Ice / Crushed 
Ice (kostky ledu / ledová tříšť) zvolte 
požadovaný typ výstupu dávkovače.
Pokaždé, když tlačítko stisknete, vystřídají 
se režimy výstupu dávkovače mezi 
kostkami ledu a ledovou tříští a podle 
vašeho výběru se rozsvítí příslušná ikona.

(Kostky ledu)  
(Ledová tříšť)

( 9 )
Tlačítko 
Ice Off 

(zapnutí/
vypnutí 
výroby 
ledu)

Pokud již nechcete vyrábět led, stiskněte 
tlačítko Ice Off.
Příslušná ikona se rozsvítí a výrobník ledu 
přestane vyrábět led.
 Doporučujeme výrobu

ledu zastavit v některém z 
následujících případů:
 - V zásobníku na led je dostatek 

ledu.
 - Chcete ušetřit vodu a 

elektrickou energii.
 - Do chladničky není zaveden 

přívod vody.
 Pokud je výrobník ledu zapnutý a 

není připojený žádný přívod vody, 
bude se z vodního ventilu na zadní 
straně spotřebiče ozývat hluk. 
Pokud k tomu dojde, stiskněte 
tlačítko Ice Off (zapnutí/vypnutí 
výroby ledu) (při stisku 3 s slouží 
jako dětský zámek) po dobu kratší 
než 3 vteřiny, dokud se nerozsvítí 
ikona Ice Off (  ).
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V rámci úspory energie se ovládací panel 
automaticky zhasíná za následujících 
podmínek: Pokud nebylo stisknuto žádné 
tlačítko, nejsou otevřeny žádná dvířka a 
nebyl aktivován žádný dávkovač stisknutím 
páčky. Ikona znázorňující typ vyráběného 
ledu či perlivé vody však zůstane rozsvěcený.  
Jakmile stisknete libovolné tlačítko či páčku 
dávkovače, případně otevřete dveře, ovládací 
panel se znova rozsvítí. Veškerá funkční 
tlačítka budou v provozu ve chvíli, kdy sejmete 
prst z tlačítka, které bylo zmáčknuto.

( 10 ) 
Filter 
(filtr)

Opotřebení vodního filtru
Tato ikona se rozsvítí, když je zapotřebí
vyměnit vodní filtr, zpravidla po průtoku 
přibližně 1140 l vody (přibližně každých 6 
měsíců). Ikona bude blikat červeně několik 
vteřin, když otevřete nebo zavřete dveře. 
Jakmile vložíte nový vodní filtr, resetujte 
indikátor výměny filtru podržením tlačítka 
Hold 3sec for Filter Reset (podržte 3 s pro 
resetování ukazatele opotřebení filtru) po 
dobu 3 s.
  - Pokud voda ze zásobníku 

neteče nebo teče příliš pomalu, 
je třeba vyměnit vodní filtr kvůli 
jeho zanesení.

 - Některé oblasti mají pitnou vodu 
v rozvodné síti velmi vápenatou, 
což způsobuje rychlejší ucpání 
vodního filtru.

VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU
Z důvodu prevence rizika vzniku škod 
způsobených vodou NEPOUŽÍVEJTE ve 
své chladničce SAMSUNG neoriginální 
vodní filtry.

POUŽÍVEJTE POUZE VODNÍ FILTRY 
ZNAČKY SAMSUNG. Společnost 
SAMSUNG neodpovídá za žádné 
škody, zejména za škody na majetku, 
způsobené únikem vody z důvodu 
použití neoriginálního vodního 
filtru. Chladničky SAMSUNG jsou 
konstruovány pouze pro použití VODNÍCH FILTRŮ 
SAMSUNG.
Indikátor výměny filtru vás upozorní na nutnost 
vyměnit patronu vodního filtru.
Abyste měli čas nový filtr zakoupit, rozsvítí se 
červená indikace ještě před vyčerpáním životnosti 
současného filtru. Včasné výměny filtru vám zajistí 
zdroj té nejčerstvější a nejčistší pitné vody z vaší 
chladničky.

VÝSTRAHA

Chcete-li vyměnit vodní filtr, následujte tyto kroky:
1. Zavřete hlavní uzávěr vody. Otočte vodní 

filtr ( 1 ) přibližně o 1/4 otočky proti směru 
hodinových ručiček.

2

1

2. Vytáhněte vodní filtr ( 1 ) ze zástrčky ( 2 ).
• Pokud chcete výměnu filtru usnadnit, 

vypněte přívodní vodní ventil.
• Někdy jde filtr vytáhnout obtížně, jelikož se díky 

vyfiltrovaným usazeninám přichytil. V takovém 
případě filtr uchopte a rázně zatáhněte.

• Po vytažení filtru je možné, že bude ze zástrčky 
vytékat malé množství vody. Tento stav je 
normální. Chcete-li únik vody minimalizovat, 
udržujte patronu filtru při vytahování v 
horizontální poloze.

• Abyste předešli 
přetečení, 
vyprázdněte drážku 
na vodní filtr ( 3 ) a 
vysušte pouzdro na 
filtr ( 2 ).

3. Vsuňte nový filtr do zástrčky ( 4 ).
4. Zatlačte jej a poté točte ve směru hodinových 

ručiček, než dojde k jeho uzamčení.
• V případě, že je obtížné vodní filtr 

vsunout z důvodu velkého tlaku vody, 
vypněte přívodní vodní ventil.

• Symbol uzamčení by měl být v jedné 
rovině s vodicí linií.

4

5. Ukazatel opotřebení 
vodního filtru resetujete 
stisknutím a podržením 
tlačítka „Alarm/hold 3 sec 
for Filter Reset“  

(  (Filter Reset)  ).  
Červený ukazatel (  ) poté zhasne.

(Červená)

3

2
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6. Pakliže jste vypnuli hlavní uzávěr vody, můžete 
jej znova zapnout.

Náhradní vodní filtr můžete zakoupit v 
nejbližších domácích potřebách nebo 
kontaktovat distributora náhradních dílů 
společnosti Samsung. 
Patrony vodního filtru můžete objednat u 
autorizovaného dodavatele společnosti 
Samsung.
Ujistěte se, že náhradní vodní filtr nese 
na krabici a na filtru samotném logo 
SAMSUNG.

Odstranění nečistot z přívodního 
potrubí vody po instalaci vodního filtru.
1. Otevřete hlavní uzávěr 

vody a nechte proudit 
vodu vodovodním 
potrubím.

2. Nechejte vodu protékat 
dávkovačem, dokud 
nebude čistá (přibližně 
6 až 7 minut). Tím se přívodní potrubí vyčistí a 
odvzdušní.

3. V některých případech může být nutné systém 
ještě propláchnout. 

4. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda 
z vodního filtru neuniká voda.

Dávkovač důkladně propláchněte, jinak 
z něj může odkapávat voda.  
To znamená přítomnost vzduchu v potrubí.

Reverzní osmóza vody DŮLEŽITÉ:
Tlak vody ve vodovodu vedoucí ze systému 
reverzní osmózy a přitékající do přívodního ventilu 
se musí pohybovat v hodnotách mezi 35 a 120 
psi (241 až 827 kPa).
Pokud je ke zdroji studené vody připojen filtrační 
systém reverzní osmózy, je zapotřebí, aby se 
tlak vody přitékající do systému reverzní osmózy 
pohyboval minimálně mezi 40 a 60 psi (276 až 414 
kPa) V případě, že je tlak vody v systému reverzní 
osmózy nižší než 40 až 60 psi (276 až 414 kPa):

• Zkontrolujte, zda není sedimentační filtr v 
systému reverzní osmózy ucpaný. V případě 
nutnosti filtr vyměňte.

•  Nechte zásobník v systému reverzní osmózy 
po intenzivním použití doplnit.

•  Pokud má vaše chladnička vodní filtr, může 
způsobit při použití společně se systémem 
reverzní osmózy snížení tlaku vody. Odstraňte 
vodní filtr.

Pakliže máte dotazy ohledně tlaku vody, 
kontaktuje kvalifikovaného instalatéra.

OVLÁDÁNÍ TEPLOTY

Základní teplota v mrazáku a 
v chladničce
Základní/doporučenou teplotou v mrazáku a 
v chladničce je -19 °C, resp. 3 °C. 
Je-li teplota v mrazáku nebo v chladničce příliš 
vysoká nebo příliš nízká, nastavte teplotu ručně.

Ovládání teploty mrazáku

Doporučená teplota (chladnička): -19 °C 

Teplotu v mrazáku lze v závislosti na požadavcích 
nastavit v rozpětí od -23 °C do -15 °C. 
Opakovaným stisknutím tlačítka Freezer (Mrazák) 
nastavte na displeji požadovanou teplotu. Teplota 
se bude měnit v krocích po 1 °C (nebo 1 °F). Viz 
níže.
Stupně Celsia: -19 °C ➞ -20 °C ➞ -21 °C ➞ 
-22 °C ➞ -23 °C ➞ -15 °C ➞ -16 °C ➞ -17 °C ➞ 
-18 °C ➞ -19 °C.
Vezměte v úvahu, že potraviny, jako je např. 
zmrzlina, mohou tát při teplotě -15,5 ºC. Zobrazení 
teploty se bude postupně měnit od -23 °C do 
-15 °C.
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Ovládání teploty chladničky

Doporučená teplota (chladnička): 3 °C

Teplotu v chladničce lze v závislosti na 
požadavcích nastavit v rozpětí od 1 °C do 
7 °C. Opakovaným stisknutím tlačítka Fridge 
(Chladnička) nastavte na displeji požadovanou 
teplotu. Teplota se bude měnit v krocích po 1 °C. 
Viz níže.
Stupně Celsia: 3 °C ➞ 2 °C ➞ 1 °C ➞ 7 °C ➞ 
6 °C ➞ 5 °C ➞ 4 °C ➞ 3 °C.
Postup nastavení teploty chladničky je stejný jako 
postup nastavení teploty mrazáku. Stisknutím 
tlačítka Fridge (Chladnička) nastavte požadovanou 
teplotu. Po několika sekundách se chladnička 
začne nastavovat na nově zvolenou teplotu. 
Změna bude zobrazena na displeji.

 - Teplota v mrazáku a v chladničce může 
stoupnout v případě, že budete příliš 
často otevírat dveře nebo při umístění 
velkého množství teplých pokrmů.

 - Nárůst teploty může způsobit blikání ukazatele 
teploty. Jakmile se teplota v mrazáku a 
chladničce vrátí na normální nastavené 
hodnoty, blikání ustane.

 - Pokud displej stále bliká, bude třeba 
chladničku resetovat. Odpojte přívodní kabel 
ze zásuvky, vyčkejte přibližně 10 minut a opět 
jej zapojte.

 - Pokud mezi hlavním ovladačem a displejem 
dojde ke komunikační chybě, bude světlo 
výklopného displeje blikat. Pokud blikání trvá 
delší dobu, obraťte se na servisní středisko 
Samsung Electronics.

POUŽÍVÁNÍ DÁVKOVAČE 
STUDENÉ VODY

V závislosti na požadované formě 
ledu stiskněte příslušné tlačítko.

NO ICE (žádný led)
Zvolte, chcete-li výrobník 

ledu vypnout

Použití páčky dávkovače ledu ( 1 )
Lehce zatlačte sklenicí na páčku 
dávkovače ledu ( 1 ). Dávkovač 
začne uvolňovat led.
Typ ledu produkovaný dávkovačem 
lze zvolit (kostky ledu nebo ledová tříšť).

Použití páčky dávkovače 
vody ( 2 )
Lehce zatlačte sklenicí na páčku dávkovače vody 
( 2 ). Z dávkovače začne vytékat voda.

Pokud stisknete páčku dávkovače vody i 
ledu současně, provede dávkovač operaci, 
kterou jste zatlačením aktivovali jako první 
v pořadí.
Před vysunutím šálku po natočení vyčkejte 
1 sekundu, aby na zem nevytekly zbytky 
vody. Po nadávkování ledu nebo vody 
nevytahujte páčku dávkovače. Páčka se 
vrátí automaticky.

Současné používání dávkovače ledu 
a vody
Chcete-li nadávkovat led a vodu současně, 
nejdříve stiskněte páčku dávkovače ledu ( 1 ) a 
naberte led, následně přesuňte sklenici níže a 
zatlačte na páčku dávkovače vody ( 2 ).

Údržba nádoby na led
• Nádobu na led lze čistit saponátem. Důkladně 

poté nádobu propláchněte a vysušte. 
Nepoužívejte agresivní čističe a rozpouštědla.

• Led se formuje do kostek. Zvolíte-li možnost 
„Crushed“ (ledová tříšť), výrobník ledu kostky 
rozemele na drť.

1

2



28_ používání

• Pokud nastavíte Cubed (kostky ledu) a 
dávkovač byl předtím nastaven na Crushed 
(ledová tříšť), může se z dávkovače uvolnit 
malý zbytek drceného ledu.

• Kostky ledu vytvořené rychlým procesem 
výroby ledu jsou zabarveny do bíla – to 
znamená, že jejich výroba proběhla 
standardně.

• V případě, že potřebujete hodně kostek ledu, 
přesuňte hotový led z nádoby do mrazničky, 
protože výrobník ledu v chladničce vyrábí 
kostky ledu rychleji.

• Pokud z dávkovače nevychází led, vytáhněte 
nádobu na led a stiskněte zkušební tlačítko na 
pravé straně výrobníku ledu. Viz obrázek níže.

• Nedržte zkušební tlačítko stisknuté trvale, 
pokud je nádoba na led naplněna ledem jako 
na obrázku. Může dojít k přetečení vody nebo 
k uvíznutí kusu ledu v nádobě.

Výroba ledu
• Aby došlo k naplnění nádoby na led po prvním 

zapojení chladničky, následujte tyto kroky: 
1. Ponechte chladničku zapnutou 24 hodin 

(neboli jeden den), aby se ochladila.
 - Během těchto 24 hodin se výrobník ledu 

dostatečně ochladí.

Zkontrolujte 
hladinu vody

Zkušební tlačítko

2. Nadávkujte do sklenice 4 až 6 kostek ledu.
3. Po 8 a následně 16 hodinách nadávkujte plnou 

sklenici ledu.

• Funkci výrobníku ledu ozkoušíte tlačítkem Test 
na výrobníku ledu. Uslyšíte zazvonění (cink-
cink). Jakmile zvonek zazní, uvolněte tlačítko 
Test.

• Zvonek se rozezní automaticky ještě jednou, 
což dokazuje, že výrobník ledu pracuje 
správně.

Pakliže chcete vyjmout kostky ledu bez 
použití dávkovače, vypněte jej a odeberte 
přední kryt dávkovače ledu.  
Pamatujte si, že může dojít k vypadnutí 
kostek ledu na polici chladničky.

Do nádoby na led neumisťujte potraviny. 
V případě, že do nádoby na led uložíte 
potraviny, můžou při otevírání a zavírání 
dveří chladničky způsobit poškození 
výrobníku ledu.

Mějte na paměti, že kostky ledu mohou ze 
zásobníku na led při vyjímání nádoby na 
led vypadnout na polici chladničky. 
Pokud k tomu dojde, ujistěte se, že 
vypadnuté kostky ledu uklidíte.

V případě, že by došlo k výpadku proudu, 
kostky ledu by roztály a po obnovení 
elektrického proudu by zamrzly, což by 
omezilo funkci dávkovače.

Chcete-li tomuto problému předejít, vytahujte při 
výpadku proudu nádobu na led a vyprázdněte její 
obsah.

Pokud najednou vypotřebujete všechen 
led, je nutné opakovat kroky 2 a 3. 
Před nadávkováním prvních 4 až 6 kostek 
ledu však stačí počkat 8 hodin. Tím se 
doplní kostky ledu a zajistí se maximální 
produkce ledu.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
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Použití funkce Ice Off 
(Dávkování ledu vypnuto)
Pokud aktivujete režim Ice Off (Dávkování ledu 
vypnuto), odstraňte z nádoby veškeré kostky ledu. 
Pokud byste v nádobě kostky ledu nechali, mohly 
by k sobě přimrznout a bylo by těžké je odstranit. 
Abyste nádobu na led odstranili bezpečně a 
předcházeli zranění, podržte spodní část nádoby 
jednou a boční stranu druhou rukou. 
Poté nádobu na led nadzvedněte a vytáhněte. 
Nádobu na led vrátíte na své místo důrazným 
zatlačením dozadu. 

Pokud byste nádobu na led nezatlačili zpět 
dostatečně důrazně, mohlo by dojít k tání 
ledu v nádobě.

Pokud nádoba nesedí, otočte spirálu o 90 stupňů 
(viz poslední obrázek na ilustraci výše) a zkuste to 
znova.

• Vnitřek nádoby na led je během provozu 
chladničky velmi studený. 
Nesahejte hluboko do vnitřku nádoby 
na led.

• Používejte pouze výrobník ledu dodávaný 
k chladničce. Přívodní vodovodní potrubí 
smí k chladničce připojit pouze kvalifikovaný 
technik. 
Potrubí smí být připojeno pouze k rozvodu 
pitné vody.

• Pro správnou funkci výrobníku ledu je nezbytný 
tlak vody 20 ~ 125 psi.

UPOZORNĚNÍ

Když jedete na dovolenou...
V případě, že vás čeká dlouhá dovolená či 
obchodní cesta a neplánujete delší dobu používat 
dávkovač vody a ledu:
 - Uzavřete přívod vody. V opačném případě 

může dojít k úniku vody.
 - Vyjměte veškeré potraviny z chladničky.
 - Odpojte chladničku ze zásuvky.
 - Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte 

otevřené dveře. V opačném případě může 
vzniknout zápach a plíseň. 

Co dělat a co nedělat s 
výrobníkem ledu
• Do výrobníku ledu nestrkejte prsty, ruce a ani 

jiné nevhodné objekty 
 - V opačném případě hrozí zranění osob nebo 

poškození zařízení. 
• Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty 

ani žádné předměty.
 - Hrozí nebezpeční poranění.

• Nepokoušejte se výrobník ledu demontovat.
• Nevymývejte nádobu na led v případě, že je 

stále umístěna v chladničce. Pokud ji chcete 
vyčistit, vytáhněte ji

Při vkládání zásobníku ledu se ujistěte, že 
je dobře vycentrován.
V opačném případě se může zaseknout.

Bílé zabarvení vody
Všechna voda, která do chladniček 
vstupuje, protéká přes alkalický vodní 
filtr. Během procesu filtrace se zvýší tlak 
vody, která filtrem protéká, a tím se zvýší 
nasycení kyslíkem a dusíkem. Když voda 
vytéká do volného prostoru, její tlak prudce 
klesá a rozpuštěný kyslík a dusík se začne 
uvolňovat ve formě plynových bublin. 
Díky těmto kyslíkovým bublinám se může 
zdát, že je voda zamlžená či zakalená. Po 
několika sekundách voda zprůhlední.

UPOZORNĚNÍ



30_ používání

SOUČÁSTI A FUNKCE
Na této stránce se můžete podrobněji seznámit se součástmi a funkcemi chladničky.

Při zavírání dveří se ujistěte, že kolmá závěsná část je ve správné pozici, aby nedošlo k 
poškrábání ostatních dveří.
Pokud je kolmá závěsná část opačně, vraťte ji zpět do správné pozice a zavřete dveře.
Občas se na kolmé závěsné části může objevit vlhkost.
Klika dveří se může postupem času uvolnit. Pokud k tomu dojde, utáhněte šrouby nacházející se 
na vnitřní straně dvířek.
Pokud zavřete dvířka příliš silně, může se stát, že se jiná dvířka samy otevřou.

Po otevření dveří dojde z bezpečnostních důvodů k automatickému vypnutí motorku výrobníku 
ledu.

Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, kontaktujte naše servisní zastoupení.

Kolmá závěsná
část

Police na 
zeleninu a ovoce

Vodní filtr

Kryt

Složitelná police

Pevná police

Pevná police

Přihrádky ve 
dveřích

Automatická 
zásuvka

Zásuvka 
mrazáku

Police složitelná 
ve dvou krocích

Výrobník ledu

Světlo

Světlo

Víceúčelový prostorAutomatické 
zavírání

Automatické 
zavírání
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POUŽITÍ ZÁSUVKY FLEX ZONE
Zásuvka Flex Zone je široká jako chladnička sama 
a má nastavitelné ovládání teploty. Zásuvku je 
možné využít pro ukládání velkých táců, lahůdek, 
pizzy, nápojů a různých dalších potravin. Zásuvka 
je vybavena ovladačem, kterým je možné 
regulovat průtok studeného vzduchu do zásuvky. 
Ovládací tlačítka se nacházejí v prostřední části zásuvky.

Tlačítko volby teploty

Funkce chladicí přihrádky

• Opakovaně tiskněte tlačítko Temp (Teplota), 
dokud se nerozsvítí požadovaný režim.

• Pokaždé, když stisknete tlačítko Temp. 
(Teplota), změní se režim v tomto pořadí: 
Režim Meat/Fish (maso/ryby) (-1 °C), režim 
Cold Drinks (Studené nápoje) (1 °C), režim 
Deli/Snacks (Lahůdky) (3 °C), Wine/Party 
Dishes (Víno/tácy na party) (5 °C). Jako výchozí 
je vybrán režim Cold Drinks (Studené nápoje). 
Chladnička nastaví teplotu v zásuvce Flex 
Zone automaticky podle nastaveného režimu.

• Když vyberete režim Deli/Snacks (Lahůdky) 
(3 °C), režim Cold Drinks (Studené nápoje) 
(1 °C) nebo režim Meat/Fish (maso/ryby) 
(-1 °C), bude zásuvka Flex Zone pracovat jako 
chladicí přihrádka.

• Ukazatel teploty zásuvky Flex Zone se může 
měnit v závislosti na počtu uložených potravin, 
jejich umístění, okolní teplotě a četnosti 
vysouvání zásuvky.

Tlačítko volby režimu
1. Zvolíte-li režim „Wine/Party Dishes“ (Víno/

tácy na party) bude se v zásuvce udržovat 
teplota okolo 5 °C. Tato funkce umožňuje 
zachovat čerstvost potravin po dlouhou dobu.

2. Zvolíte-li režim „Deli/Snacks“ (Lahůdky) bude 
se v zásuvce udržovat teplota okolo 3 °C. Tato 
funkce umožňuje zachovat čerstvost potravin 
delší dobu.

3. Zvolíte-li režim „Cold Drinks“ (Studené 
nápoje) bude se v zásuvce udržovat teplota 
okolo 1 °C. Tato funkce umožňuje zachovat 
nápoje studené a osvěžující.

4. Zvolíte-li režim „Meat/Fish“ (Maso/ryby) bude 
se v zásuvce udržovat teplota okolo -1 °C. 
Tato funkce umožňuje dlouhodobě zachovat 
čerstvost masa nebo ryb.

Když skladujete rychle se kazící potraviny, 
vyberte funkci chladicí přihrádky.

Příklady potravin a příslušných nastavení teploty 
zásuvky Flex Zone.
Wine
Party 
Dishes 
(Víno/tácy 
na party)

Deli
Snacks 
(Lahůdky)

Cold
Drinks 
(Studené 
nápoje)

Meat
Fish 
(Maso/
ryby)

• víno • ananasy • balená 
voda

• steaky

• koktejly • citrony • džusy • studené 
mísy

• dorty • sušenky • nealkoholické 
nápoje

• slanina

• sýry • brambory • pivo • párky

Nastavení režimu „Meat/Fish“ (Maso/ryby) 
není vhodné pro ovoce a zeleninu.
Do této zásuvky neukládejte hlávkový salát 
ani jinou listovou zeleninu.

Během režimů „Cold Drinks“ (Studené 
nápoje) a „Meat/Fish“ (Maso/ryby) do 
zásuvky Flex Zone neukládejte skleněné 
lahve. Pokud zmrznou, mohou prasknout 
a způsobit zranění.

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ 
SLOŽITELNÉ POLICE
Díky složitelné polici v prostřední horní části získáte 
více úložného prostoru pro vysoké předměty, aniž 
byste museli přeskládávat věci v policích.
• Složitelnou polici instalujte na pravé straně 

chladničky.

UPOZORNĚNÍ
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• V případě, že byste nainstalovali složitelnou 
polici na levé straně, bude výrobník ledu bránit 
polici v úplném složení.

• Polici složíte jemným zatlačením přední části 
police. Dojde ke složení police uprostřed. 

dotkněte se
Doporučené 
umístění

DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
CHLADNIČKY
1. Přihrádky ve dveřích
• Přihrádky ve dveřích (1)

Vyjmutí – Zvedněte přihrádku směrem 
nahoru vytáhněte ji ven. 
Umístění zpět – Zasuňte přihrádku nad 
požadované místo a spusťte ji na doraz dolů.

• Přihrádky ve dveřích (2)
Vyjmutí – Uchopte přihrádku za pravou 
stranu a nadzvedněte ji v naznačeném úhlu. 
Poté vytáhněte pravou stranu.
Umístění zpět – Zasuňte přihrádku nad 
původní místo a spusťte ji na doraz dolů.

 

1

2

Nesprávně zajištěná přihrádka může být 
příčinou zranění.

Nedovolte dětem hrát si s přihrádkami. Mohly by 
se zranit ostrými rohy přihrádek.

Nemanipulujte přihrádkou, pokud je 
naplněna potravinami. Nejdříve vyjměte 
potraviny.

Prach z přihrádek vyčistěte sejmutím krytu a 
umytím vodou.

UPOZORNĚNÍ

2. Police z tvrzeného skla
Vyjmutí – Nakloňte přední část police dle 
znázornění ( 1 ) a nadzvedněte ji ( 2 ). Vytáhněte 
polici ven.
Umístění zpět – Nakloňte přední část police a 
nasměruje háčky police do drážek v požadované 
výšce. Poté spusťte přední část police dolů tak, 
aby háčky zapadly do drážek.

Police z tvrzeného skla jsou těžké.
Jejich vyjímání věnujte zvláštní pozornost.

 

1

2

3. Složitelná police
Vyjmutí – Po vyjmutí přední části police ji 
nadzvedněte a vysuňte.
Umístění zpět – Nasuňte polici zpět do drážek
a opět nasaďte přední část police.

V případě posunutí a složení police lze pro 
úsporu místa přední část police odebrat. 
Pokud polici budete používat bez odebrání 
přední části, dejte pozor, mohlo by dojít k 
oddělení jejích částí.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
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4. Zásuvky na zeleninu a ovoce

Vyjmutí
• Zvedněte přihrádku směrem nahoru a 

vytáhněte ji ven.

• Přední část zásuvky nadzdvihněte a vytáhněte 
ven, poté zásuvku lehce posuňte ve směru 
šipky a vytáhněte ji celou ven. 

Umístění zpět
• Vložte zásuvku do kolejniček a zasuňte ji zpět 

do původního umístění.
• Zasuňte přihrádku nad požadované místo a 

spusťte ji na doraz dolů.

Zásuvky je třeba vyjmout předtím, než 
budete vyjímat skleněné police nad nimi. 

5. Zásuvka Flex Zone
Vyjmutí – dvířka zásuvky co nejvíce vytáhněte. 
Nadzvedněte zásuvku přitáhnutím k sobě oběma 
rukama.
Umístění zpět – dvířka zásuvky co nejvíce 
vytáhněte. Nadzvedněte přední část zásuvky 
nahoru, umístěte ji zpět do kolejniček a skloňte 
přední část tak, aby zcela zapadla do kolejniček.

UPOZORNĚNÍ

V případě, že zásuvka Flex Zone nebo LED 
osvětlení nefunguje, zkontrolujte připojení 
kabelů [ ( 1 ), ( 2 ) viz níže ].

1

2

1. Instrukce k demontáži naleznete na straně 18.
2. Kryt kolejniček sejměte pomocí plochého 

šroubováku.

Používání dveří
Ujistěte se, že všechny dvířka jsou zcela uzavřeny 
a utěsněny.
Pokud jsou dveře částečně pootevřené, 
automaticky se zavřou. Pokud jsou dveře otevřeny 
v příliš velkém úhlu, zůstanou otevřeny. Je třeba je 
zavřít ručně.
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DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
MRAZÁKU
1. Zábrana mrazáku
Vyjmutí – Zábranu vytáhněte nadzvednutím ( 1 ).
Umístění zpět – Zábranu zatlačte ( 1 ) do chvíle, 
než zacvakne na místě.

1

2. Rozšířená zásuvka
Vyjmutí – Zásuvku co nejvíce vytáhněte. Nakloňte 
přední část a vytáhněte ji ven.
Umístění zpět – Nadzvedněte zásuvku a položte 
ji na kolejničky ( 4 ). Spusťte zásuvku ( 3 ) do 
vodorovné polohy a zasuňte ji dovnitř.

3

4

3. Zásuvka mrazáku
Vyjmutí zásuvky mrazáku – zásuvku co nejvíce 
vytáhněte. Nakloňte zadní část přihrádky a 
vytáhněte ji ven.
Umístění zásuvky mrazáku zpět – umístěte 
zásuvku zpět do kolejniček.

Pokud při vyndávání nebo vkládání otočíte 
přihrádku doleva nebo doprava, může dojít 
k poškrábání boků přihrádky.

Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky 
mrazáku. Mohly by se vážně zranit a 
poškodit chladničku. Nesedejte na dveře 
mrazáku. Dveře by se mohly ulomit. 
Nedovolte dětem šplhat do zásuvky mrazáku.

Nevyjímejte přepážku.

Děti by mohly uváznout uvnitř a zranit se 
nebo se udusit.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

VÝSTRAHA

Potraviny můžete přechovávat v prostoru 
označeném přerušovanou čárou.

Zásuvka mrazáku

Automatická zásuvka Kryt

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY
Péče o vaší chladničku Samsung s francouzskými 
dveřmi prodlužuje její životnost a udržuje ji čistou, 
bez zápachu a bakterií.

Čištění vnitřku chladničky
Vnitřní stěny a příslušenství čistěte saponátem 
a poté důkladně usušte měkkým hadříkem. Pro 
důkladnější čištění můžete vytáhnout zásuvky a 
police. Pouze se ujistěte, že jsou zásuvky a police 
před opětovným umístěním suché.
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Čištění vnějšku chladničky
Ovládací panel a digitální displej otírejte 
navlhčeným, čistým a měkkým hadříkem. 
Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky.
Dvířka, kliky a povrch chladničky čistěte 
saponátem a poté důkladně usušte měkkým 
hadříkem. Aby váš spotřebič vypadal stále 
výborně, čistěte vnějšek jednou nebo dvakrát 
ročně.

Nestříkejte vodu přímo na povrch 
chladničky. Povrch čistěte čistým, 
navlhčeným hadříkem.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani 
chlór. Tyto látky mohou poškodit povrch 
spotřebiče a způsobit požár.

Pokud byste stříkli čistič přímo 
na vytištěná písmena, mohlo 
by dojít k jejich smazání.

Čištění dávkovače ledu a vody
Zatlačte dolů jeden konec dávkovače a vyndejte 
jej. Vyčistěte vnitřek dávkovače ledu nebo vody 
čistým, navlhčeným hadříkem.

Pokud používáte režim 
dávkování ledové tříště, 
mohou se u otvoru 
shromažďovat kousky 
drceného ledu. Abyste 
zabránili tomu, že budou 
zbytky ledu tát a odkapávat 
z otvoru dávkovače, čistěte 
zbytky ledu pokaždé, když 
uvidíte, že se začnou shromažďovat.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Čištění gumového těsnění dveří
V případě, že se gumové těsnění zašpiní, může 
se stát, že se dveře nebudou dovírat a provoz 
chladničky nebude efektivní. Udržujte těsnění 
čisté pomocí saponátu a navlhčeného hadříku. 
Důkladně vysušte čistým, měkkým hadříkem.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo 
nebo čistič na auta. Tyto látky mohou 
způsobit požár.

Čištění zadní strany chladničky
Abyste zabránili usazováni prachu na kabelech 
a nechráněných částech, vysávejte zadní část 
chladničky jednou nebo dvakrát ročně.

Neotvírejte zadní kryt ( 1 ).  
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

1

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
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Odstraňování závad
PROBLÉM ŘEŠENÍ

Chladnička 
nefunguje 
vůbec nebo 
dostatečně 
nechladí.

• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel správně zapojen do zásuvky.
• Zkontrolujte, zda je nastavení teploty na displeji vyšší než nastavení 

mrazničky a vnitřní teplota chladničky. Pokud je, snižte nastavenou teplotu.
• Je chladnička na přímém slunci nebo stojí v blízkosti zdroje tepla?
• Je zadní část chladničky příliš blízko u stěny, která brání cirkulaci vzduchu?

Potraviny v 
chladničce jsou 
zmrzlé.

• Zkontrolujte, zda není nastavení teploty příliš nízké.
• Zkuste nastavit vyšší teplotu.
• Je teplota v místnosti příliš nízká? Nastavte v chladničce vyšší teplotu.
• Uložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnější části 

chladničky? Zkuste tyto potraviny umístit do ostatních polic v chladničce.

Jsou slyšet 
nezvyklé zvuky 
nebo hluk.

• Zkontrolujte, zda chladnička stojí rovně.
• Je zadní část chladničky příliš blízko u stěny, která brání cirkulaci vzduchu? 

Posuňte chladničku tak, aby stála alespoň 5 cm od stěny.
• Nezapadlo něco za chladničku nebo pod ni?
• Zevnitř chladničky je slyšet zvuk tikání. Jde o normální jev, který je způsoben 

roztahováním a smršťováním různých částí v závislosti na změnách teplot 
uvnitř chladničky.

• Pokud zvuk připomíná nárazy předmětů uvnitř chladničky, jedná se o 
normální jev. Tento zvuk způsobuje pracující kompresor.

Těsnění mezi 
dveřmi a 
chladničkou 
je horké a 
objevuje 
se na něm 
kondenzace.

• Určité teplo je normální, protože ve svislé zavěšené části chladničky jsou 
nainstalovány protikondenzační prvky.

• Jsou dveře chladničky pootevřené? Kondenzace se může objevit, 
ponecháte-li dveře chladničky delší dobu otevřené.

Výrobník ledu 
nevyrábí led.

• Vyčkali jste 12 hodin po instalaci vodovodní přípojky na vytvoření ledu?
• Je vodovodní přípojka připojena a přívod vody otevřený?
• Deaktivovali jste ručně funkci výroby ledu?
• Je teplota v mrazáku příliš vysoká? Zkuste nastavit nižší teplotu mrazáku.

Z chladničky je 
slyšet bublání 
vody.

• Tento stav je normální. Bublání vydává kapalné chladivo, které protéká 
cirkulačním chladicím okruhem chladničky.

V chladničce 
je nepříjemný 
zápach.

• Zkontrolujte, zda se nezkazily některé potraviny.
• Silně aromatické potraviny (například ryby) musí být těsně zabaleny.
• Chladničku pravidelně čistěte a vyhazujte zkažené nebo podezřelé 

potraviny.

Na stěnách 
mrazáku se 
tvoří námraza.

• Je ventilační otvor zablokován? Odstraňte veškeré překážky, aby vzduch 
mohl volně cirkulovat.

• Ponechte dostatečný prostor mezi uloženými potravinami, aby vzduch mohl 
volně cirkulovat.

• Je zásuvka mrazáku správně uzavřená?
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PROBLÉM ŘEŠENÍ

Dávkovač 
vody správně 
nefunguje.

• Je vodovodní přípojka připojena a přívod vody otevřený?
• Je přívod vody skřípnutý nebo zlomený?
• Zkontrolujte, zda je potrubí průchozí.
• Je voda v dávkovači zmrzlá kvůli příliš nízké nastavené teplotě? 

Zkuste na displeji nastavit vyšší teplotu.
• Je aktivován dětský zámek?

U dveří 
mrazáku není 
automatický 
systém zavírání.

• Jsou levé a pravé části dveří nevyváženy?
• Jemně otevřete a zavřete dveře 1–2 krát. Poté by měl automatický systém 

zavírání dveří opět fungovat správně.
• Abyste předešli nerovnováze pravé a levé části dveří, otevírejte dveře jemně.
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Limit teploty okolí
Tato chladnička je navržena pro provoz v okolních teplotách příslušných její teplotní třídě vyznačené na 
typovém štítku.

Třída Symbol
Rozsah okolní teploty (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561 

Rozšířený teplotní rozsah SN +10 až +32 +10 až +32
Mírný pás N +16 až +32 +16 až +32

Subtropický pás ST +16 až +38 +18 až +38
Tropický pás T +16 až +43 +18 až +43

Teplota uvnitř chladničky může být ovlivněna různými faktory, např. umístěním chladničky/
mrazničky, okolní teplotou a frekvencí, s jakou otevíráte dveře. 
Na základě těchto okolností nastavte teplotu v chladničce.

Czech 
Republic

Správná likvidace výrobku
 (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho 
elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení 
životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům 
na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte 
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za 
účelem udržitelného využívání druhotných surovin. 
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u 
příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k 
bezpečné ekologické recyklaci. 
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky 
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s 
ostatním průmyslovým odpadem.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

 Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support


