
Lodówka
instrukcja obsługi

wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung.

Polski

Urządzenie wolno stojące

Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
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02_ zalecenia bezpieczeństwa

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

•  Przed przystąpieniem do 

eksploatacji tego urządzenia należy 

dokładnie zapoznać się z niniejszą 

instrukcją obsługi i zachować ją 

w pobliżu urządzenia na wypadek 

korzystania z niej w przyszłości.

•  Niniejsze urządzenie, należy 

wykorzystywać wyłącznie do 

celów, dla których zostało ono 

zaprojektowane i które zostały 

opisane w niniejszej instrukcji 

obsługi. To urządzenie nie 

jest przeznaczone do użycia 

przez osoby (również dzieci) ze 

zmniejszonymi możliwościami 

fizycznymi, sensorycznymi 

lub psychicznymi, osoby bez 

doświadczenia lub wiedzy, chyba, 

że znajdują się pod nadzorem 

lub zostały poinstruowane 

odnośnie obsługi urządzenia przez 

osobę odpowiedzialną za ich 

bezpieczeństwo.

•  Ostrzeżenia i ważne zalecenia 

bezpieczeństwa przedstawione w 

tej instrukcji obsługi nie obejmują 

wszystkich sytuacji i warunków, 

jakie mogą wystąpić podczas 

korzystania z lodówki.

Użytkownik jest odpowiedzialny 

za kierowanie się zdrowym 

rozsądkiem i stosowaniem 

środków ostrożności w czasie 

instalacji, konserwacji i obsługi 

produktu.

•  Ponieważ niniejsza instrukcja 

obsługi dotyczy różnych 

modeli lodówek, niektóre dane 

dotyczące Twojego urządzenia 

mogą się nieznacznie różnić od 

tych opisanych w instrukcji i nie 

wszystkie znaki ostrzegawcze 

mogą mieć zastosowanie do 

Twojej lodówki. W przypadku pytań 

lub uwag odnoszących się do 

produktu firmy Samsung, należy 

skontaktować się z najbliższym 

Centrum serwisowym lub 

skorzystać ze strony internetowej 

www.samsung.com.

•  Niniejsze urządzenie może 

być używane przez dzieci od 8 

roku życia i osoby o obniżonej 

sprawności fizycznej, zmysłowej 

lub umysłowej lub z brakami 

w doświadczeniu i wiedzy pod 

nadzorem osoby odpowiedzialnej 

lub po wcześniejszym przekazaniu 

przez nią odpowiednich instrukcji 

w zakresie bezpiecznej obsługi 

urządzenia oraz ewentualnych 

zagrożeń związanych z obsługą 

urządzenia.

zalecenia bezpieczeństwa
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zalecenia bezpieczeństwa _03

Urządzenie nie jest przeznaczone 

dla dzieci do zabawy.

Dzieci nie powinny czyścić ani 

obsługiwać urządzenia bez 

odpowiedniego nadzoru.

Ważne symbole bezpieczeństwa 
i środki ostrożności:

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne i 

ryzykowne działania, 

które mogą doprowadzić 

do obrażeń lub śmierci.

PRZESTROGA

Niebezpieczne i 

ryzykowne działania, 

które mogą doprowadzić 

do niezbyt poważnych 

obrażeń i uszkodzenia 

mienia.

NIE próbuj.

NIE demontuj.

NIE dotykaj.

Postępuj zgodnie z 

zaleceniami.

Wyjmij wtyczkę z 

gniazdka.

Aby zapobiec porażeniu 

prądem, należy upewnić 

się, że urządzenie

zostało uziemione.

W celu uzyskania 

pomocy, należy 

zadzwonić do Centrum 

serwisowego.

Uwaga.

Te symbole ostrzegawcze mają 

na celu ochronę użytkownika i 

osoby postronne przed ryzykiem 

obrażeń. Należy ich kategorycznie 

przestrzegać. Po zapoznaniu się 

z tymi informacjami, należy je 

zachować w bezpiecznym miejscu 

do późniejszego wglądu.

Oznaczenie CE
Produkt został uznany za zgodny 

z dyrektywą niskonapięciową 

(2006/95/WE), dyrektywą 

dotyczącą kompatybilności 

elektromagnetycznej (2004/108/

WE), dyrektywą ograniczającą 

stosowanie substancji 

niebezpiecznych (RoHS) 

(2011/65/UE), Rozporządzeniem 

delegowanym Komisji (UE) nr 

1060/2010 oraz dyrektywą 

dotyczącą ekoprojektu (Eco-

Design Directive) (2009/125/WE) i 

rozporządzeniem wykonawczym 

Komisji UE (WE) nr 643/2009. 

(Dotyczy wyłącznie produktów 

dostępnych w sprzedaży w krajach 

europejskich).
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04_ zalecenia bezpieczeństwa

SZCZEGÓLNIE WAŻNE 
ZNAKI OSTRZEGAWCZE 
DOTYCZĄCE TRANSPORTU I 
LOKALIZACJI

•  Podczas transportu lub w 

trakcie instalowania urządzenia 

należy zachować szczególną 

ostrożność, aby nie uszkodzić 

żadnego elementu obiegu 

chłodzącego.

-  Gaz wyciekający z układu 

chłodniczego może wybuchnąć, 

zapalić się lub spowodować uraz 

oczu. W przypadku wykrycia 

wycieku, należy unikać kontaktu z 

ogniem i przedmiotami mogącymi 

spowodować wybuch. Należy 

przewietrzyć przez kilka minut 

pomieszczenie, w którym znajduje 

się urządzenie.

•  Aby uniknąć utworzenia się 

mieszanki zapalnej gazu z 

powietrzem w przypadku wycieku 

gazu z układu chłodniczego, 

należy ustawić urządzenie w 

pomieszczeniu wystarczająco 

dużym, aby jego powierzchnia była 

dostosowana do ilości stosowanego 

czynnika chłodzącego.

•  Nigdy nie należy uruchamiać 

urządzenia noszącego znaki 

uszkodzenia. W przypadku 

wątpliwości, należy skontaktować 

się ze sprzedawcą.

Pomieszczenie, w którym 

będzie stała lodówka musi mieć 

powierzchnię 1m³ dla każdych 

8 g gazu chłodzącego R600a 

zastosowanego w urządzeniu. Ilość 

czynnika chłodzącego użytego w 

lodówce jest podana na tabliczce 

znamionowej znajdującej się w jej 

wnętrzu.

WAŻNE OSTRZEŻENIA 
DOTYCZĄCE MONTAŻU 
URZĄDZENIA

•  Nie należy ustawiać lodówki w 

wilgotnym miejscu lub w 

miejscach, w których istnieje 

ryzyko kontaktu z wodą.

-  Uszkodzona izolacja części 

elektrycznych może spowodować 

pożar lub porażenie prądem.

•  Nie należy ustawiać lodówki w 

bezpośrednim zasięgu promieni 

słonecznych lub w pobliżu 

kuchenek, grzejników lub innych 

urządzeń emitujących ciepło.

•   Nie należy podłączać kilku 

urządzeń do gniazda z 

zastosowanym rozgałęziaczem. 

Lodówka jako jedyna powinna 

być podłączona do gniazda 

elektrycznego o napięciu 

znamionowym odpowiadającemu 

wartości wskazanej na tabliczce 

znamionowej.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
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zalecenia bezpieczeństwa _05

-  Zapewnia to najlepsze 

warunki pracy urządzenia oraz 

zapobiega przeciążeniu obwodu 

elektrycznego, które mogłoby 

spowodować przegrzanie 

przewodów i pożar.

•  Jeśli gniazdo zasilające jest luźno 

zamocowane, nie należy podłączać 

do niego wtyczki zasilającej.

-  Istnieje ryzyko porażenia prądem 

lub pożaru.

•  Nie należy używać popękanego 

lub przetartego wzdłuż lub na 

końcówkach przewodu.

•  Nie należy nadmiernie zaginać 

przewodu zasilającego lub ustawiać 

na nim ciężkich przedmiotów.

•  Nie należy używać w pobliżu 

lodówki środków w aerozolu.

-  Nieprzestrzeganie zalecenia może 

doprowadzić do wybuchu i pożaru.

•  Przed rozpoczęciem 

eksploatacji, lodówka musi być 

odpowiednio ustawiona i 

zainstalowana, zgodnie z 

dostarczoną instrukcją.

•  Podłączyć wtyczkę w prawidłowej 

pozycji z przewodem opuszczonym 

w dół.

-  Podłączenie wtyczki do góry 

nogami może doprowadzić do 

przecięcia przewodu i spowodować 

porażenie prądem lub pożar.

•  Należy sprawdzić, czy wtyczka nie 

jest zbyt dociśnięta, zmiażdżona 

lub uszkodzona przez tył lodówki.

•  Przesuwając lodówkę, należy 

uważać, aby nie przemieszczać jej 

po przewodzie zasilającym i aby go 

nie uszkodzić.

-  Stwarza to ryzyko pożaru.

•  Należy tak ustawić urządzenie, 

aby po jego instalacji był swobodny 

dostęp do wtyczki zasilającej w 

gnieździe zasilania.

•  Lodówka musi być uziemiona.

-  Należy uziemić lodówkę, aby 

zapobiec upływowi prądu z urządzenia 

i uniknąć porażenia prądem.

•   Nigdy nie wolno używać rur 

gazowych, linii telefonicznych lub 

instalacji piorunochronów jako 

uziemienia dla lodówki. 

-  Niewłaściwe użycie wtyczki 

uziemienia może spowodować 

porażenie elektryczne.

•  Jeśli przewód zasilający został 

uszkodzony, należy go 

natychmiast wymienić 

kontaktując się ze sprzedawcą 

lub wykwalifikowanym agentem 

serwisowym.

•  Bezpiecznik lodówki może 

być wymieniany tylko przez 

wykwalifikowanego technika lub firmę. 
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06_ zalecenia bezpieczeństwa

-  Nieprzestrzeganie zalecenia może 

doprowadzić do porażenia prądem 

i obrażeń.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
MONTAŻU LODÓWKI

•  Nie należy zasłaniać otworów 

wentylacyjnych i elementów 

montażowych urządzenia.

•  Po dokonaniu instalacji należy 

pozostawić urządzenie bez 

włączania na 2 godziny.

WAŻNE OSTRZEŻENIA 
DOTYCZĄCE UŻYWANIA 
URZĄDZENIA

•  Nie należy podłączać wtyczki 

zasilającej mokrymi rękami.

•  Nie należy ustawiać żadnych 

przedmiotów na lodówce.

-  Podczas otwierania i zamykania 

drzwi urządzenia, przedmioty 

mogą spaść i zranić kogoś i/lub 

doprowadzić do uszkodzenia 

urządzenia.

WAŻNE OSTRZEŻENIA 
DOTYCZĄCE UŻYWANIA 
URZĄDZENIA (CD.)

•   Nie należy umieszczać na 

lodówce zbiornika 

wypełnionego wodą.

-  W przypadku rozlania wody 

istnieje ryzyko pożaru lub porażenia 

elektrycznego.

•  Nie wolno pozwalać, aby dzieci 

„wieszały się” na drzwiach.

-  Nieprzestrzeganie zalecenia może 

doprowadzić do obrażeń.

•  Nie należy pozostawiać otwartych 

drzwi lodówki, kiedy lodówka jest 

pozostawiana bez nadzoru nie 

należy pozwolić dzieciom wchodzić 

do wnętrza lodówki.

-  Istnieje ryzyko uwięzienia dziecka 

i poważnych obrażeń z powodu 

niskiej temperatury.

•  Nigdy nie należy wkładać palców 

lub innych przedmiotów do otworu 

dystrybutora wody.

-  Nieprzestrzeganie zalecenia 

może doprowadzić do obrażeń i 

uszkodzenia lodówki.

•  Nie należy przechowywać 

w lodówce ulatniających się i 

łatwopalnych substancji takich jak 

benzen, rozpuszczalnik, alkohol, 

eter i gaz płynny.

-  Nieprzestrzeganie zalecenia może 

doprowadzić do wybuchu.

•  Nie należy przechowywać w lodówce 

wrażliwych na niskie temperatury 

produktów farmaceutycznych, 

materiałów do zastosowań 

naukowych lub innych produktów 

wrażliwych na niskie temperatury.

-  Produktów wymagających ścisłej 

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
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zalecenia bezpieczeństwa _07

kontroli temperatury nie wolno 

przechowywać w takiej lodówce.

•  Nie należy wkładać lub używać 

wewnątrz lodówki żadnych 

urządzeń elektrycznych chyba, że 

są to urządzenia zalecane przez 

producenta.

•  Nie należy używać suszarki do 

wysuszenia wnętrza lodówki. Nie 

należy umieszczać w lodówce 

zapalonej świecy w celu usunięcia 

nieprzyjemnych zapachów.

-  Może to doprowadzić do 

porażenia prądem lub pożaru.

•  Nie należy dotykać wewnętrznych 

ścianek zamrażarki lub produktów 

w niej przechowywanych mokrymi 

rękami.

-  Może to spowodować odmrożenie 

rąk.

•   Nie należy używać żadnych 

urządzeń, ani żadnych innych 

środków przyspieszających proces 

rozmrażania, niż te zalecane przez 

producenta.

•  Nie należy uszkodzić obwodu 

układu chłodniczego.

•  Ten produkt jest przeznaczony 

tylko do przechowywania 

produktów spożywczych w 

gospodarstwie domowym.

•  Butelki należy przechowywać 

ustawione ściśle koło siebie, tak 

aby nie wypadały.  

•   W razie wykrycia wycieku gazu, 

należy unikać kontaktu z ogniem 

i przedmiotami mogącymi 

spowodować wybuch.

Należy przewietrzyć przez kilka 

minut pomieszczenie, w którym 

znajduje się urządzenie.

•  Używać tylko lamp LED 

dostarczonych przez producenta 

lub jego przedstawiciela. 

•  Należy pilnować, aby dzieci nie 

używały urządzenia do zabawy i/

lub nie wchodziły na urządzenie.

•  Nie należy podejmować próby 

samodzielnej naprawy lub 

demontażu lodówki.

-  Grozi to ryzykiem pożaru, 

nieprawidłową pracą urządzenia i/

lub ryzykiem odniesienia obrażeń. 

W razie awarii, należy skontaktować 

się z przedstawicielem 

serwisowym.

•  Jeżeli z urządzenia wydobywa 

się dziwny hałas, pali się lub 

wydobywa się z niego dym, 

należy odłączyć natychmiast 

urządzenie od zasilania i 

skontaktować się z najbliższym 

Centrum serwisowym.

-  Nieprzestrzeganie zalecenia 
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08_ zalecenia bezpieczeństwa

może doprowadzić do porażenia 

prądem lub pożaru. Nie należy 

zasłaniać otworów wentylacyjnych 

i elementów montażowych 

urządzenia.

•  W przypadku trudności z wymianą 

żarówki, należy skontaktować się z 

przedstawicielem serwisowym.

•  Jeżeli produkt jest wyposażony w 

lampę LED, nie należy samodzielnie 

demontować pokrywy lampy i 

lampy LED.

-  Należy skontaktować się z 

przedstawicielem serwisowym.

•  Jeżeli w lodówce znajduje się 

pył lub woda, należy wyciągnąć 

wtyczkę i skontaktować się 

z Centrum serwisowym firmy 

Samsung Electronics.

- Istnieje ryzyko pożaru.

OSTRZEŻENIA 
DOTYCZĄCE UŻYCIA

•  Aby zapewnić najlepsze 

warunki dla przechowywanych 

produktów spożywczych,

-  Nie należy zastawiać produktami 

spożywczymi otworów 

wentylacyjnych, znajdujących się 

w tylnej części urządzenia. Mogą 

one utrudniać obieg powietrza w 

przedziale lodówki.

-  Produkty spożywcze przed 

włożeniem do lodówki należy 

dobrze zapakować lub zamknąć w 

szczelnych pojemnikach.

•  Nie należy wkładać do przedziału 

zamrażarki napojów gazowanych 

lub musujących. Nie należy 

wkładać butelek lub szklanych 

pojemników do zamrażalnika.

-  Podczas procesu zamrażania 

zawartości, szkło może pęknąć 

i doprowadzić do obrażeń i 

uszkodzenia mienia.

•  Nie należy zmieniać i modyfikować 

lodówki.

-  Nieprzestrzeganie zalecenia może 

doprowadzić do obrażeń i/lub 

uszkodzenia mienia. Wszystkie 

zmiany i modyfikacje wykonane 

przez osoby trzecie nie są objęte 

serwisem gwarancyjnym Samsung. 

Firma Samsung nie ponosi 

odpowiedzialności za powstałe w 

wyniku modyfikacji osób trzecich 

problemy z bezpieczeństwem oraz 

uszkodzenia urządzenia. 

•  Nie należy blokować otworów 

wentylacyjnych.

-  Zablokowanie otworów 

wentylacyjnych np. workiem 

plastikowym może doprowadzić do 

nadmiernego schłodzenia lodówki. 

Jeżeli taki okres nadmiernego 

schłodzenia będzie trwał zbyt 

długo, może doprowadzić do 

uszkodzenia filtra i wycieku wody. 

PRZESTROGA
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-  Nie należy umieszczać produktów 

przeznaczonych do zamrożenia 

blisko produktów już zamrożonych.

•  Należy przestrzegać maksymalnego 

okresu przechowywania i terminu 

ważności dla zamrożonych 

produktów spożywczych.

•  Napełniać zbiornik wody, tacę na 

lód tylko wodą pitną.

•  Nie należy silnie uderzać w szklaną 

powierzchnię ani wywierać na nią 

nadmiernego nacisku.

-  Stłuczone szkło może 

spowodować obrażenia ciała i/lub 

szkody materialne. 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
CZYSZCZENIA I 
KONSERWACJI

•  Nie należy bezpośrednio 

rozpylać wody we wnętrzu 

urządzenia lub na lodówkę z 

zewnątrz.

-  Grozi to ryzykiem powstania 

pożaru lub porażeniem 

elektrycznym.

•  Nie należy rozpylać łatwopalnych 

gazów w pobliżu lodówki.

-  Istnieje ryzyko spowodowania 

wybuchu lub pożaru.

•  Nie należy pryskać środkiem 

czyszczącym bezpośrednio na 

wyświetlacz.

-  Może to doprowadzić do 

zgaśnięcia liter wyświetlanych na 

wyświetlaczu.

•  Należy usuwać kurz lub 

zanieczyszczenia znajdujące 

się na bolcach wtyczki 

zasilającej. Nie należy używać 

mokrej lub wilgotnej ścierki do 

czyszczenia wtyczki zasilającej.

Należy usunąć wszystkie 

zanieczyszczenia i kurz z 

bolców suchą ścierką.

-  Nieprzestrzeganie zalecenia 

może doprowadzić do pożaru lub 

porażenia prądem.

•  Przed rozpoczęciem 

czyszczenia i konserwacją 

należy odłączyć lodówkę od 

zasilania.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
PRAWIDŁOWEGO USUWANIA

•  Należy się upewnić, czy rury 

układu chłodniczego 

znajdujące się z tyłu urządzenia 

przeznaczonego do usunięcia, 

nie zostały uszkodzone.

•  W zależności od typu lodówki, 

jako czynnik chłodniczy może 

być użyty gaz R600a lub R134a. 

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE
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10_ zalecenia bezpieczeństwa

Aby dowiedzieć się, który czynnik 

zastosowano w urządzeniu, 

należy sprawdzić etykietę 

sprężarki, znajdującą się na tylnej 

ściance urządzenia lub tabliczkę 

znamionową znajdującą się 

wewnątrz lodówki.

Jeśli produkt zawiera łatwopalny 

gaz (czynnik chłodzący R600a), 

należy skontaktować się z lokalnym 

urzędem miasta lub gminy, aby 

uzyskać informacje dotyczące 

sposobu właściwego usunięcia 

urządzenia.

Cyklopentan, używany do izolacji 

jest gazem wybuchowym.

Gazy w materiale izolacyjnym 

wymagają specjalnej procedury 

usunięcia. Informacje na temat 

bezpiecznego usuwania tego 

urządzenia można uzyskać w 

lokalnym urzędzie. Należy się 

upewnić, czy kanały układu 

chłodniczego znajdujące się z tyłu 

urządzenia przeznaczonego do 

usunięcia, nie zostały uszkodzone. 

Kanały powinno się niszczyć na 

otwartej przestrzeni.

•  Jeżeli urządzenie zawiera izobutan 

(R600a), jest to naturalny gaz o 

dużym stopniu biodegradacji, 

palny. Podczas transportu lub w 

trakcie instalowania urządzenia 

należy zachować szczególną 

ostrożność, aby nie uszkodzić 

żadnego elementu obiegu 

chłodzącego.

•  Przed usunięciem każdej lodówki, 

należy zdjąć drzwi/uszczelki 

drzwi i rączki, uchwyty do drzwi, 

aby uniknąć ryzyka zamknięcia 

się dzieci lub zwierząt wewnątrz 

urządzenia. Należy pozostawić 

półki na miejscu, aby uniemożliwić 

wchodzenie dzieci do wnętrza 

urządzenia.

Należy pilnować, aby dzieci nie 

używały urządzenia do zabawy.

•  Opakowania urządzenia należy 

usunąć w sposób zgodny z 

przepisami dotyczącymi ochrony 

środowiska naturalnego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO 
UŻYWANIA URZĄDZENIA

•  W przypadku przerwy w dopływie 

prądu elektrycznego należy 

skontaktować się z lokalnym 

rejonem energetycznym i 

dowiedzieć się o czas jej trwania.

-  Jedno- lub dwugodzinna przerwa 

w dostawie prądu elektrycznego 

nie ma wpływu na zmianę 

temperatury w lodówce. Należy 

jednak ograniczyć częstotliwość 

otwierania drzwi lodówki podczas 

przerwy w dopływie prądu.
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zalecenia bezpieczeństwa _11

-  W przypadku przerwy dłuższej 

niż 24 godziny, należy wyjąć z 

urządzenia wszystkie zamrożone 

produkty spożywcze.

•  Jeśli lodówka posiada opcję 

zamykania na kluczyk, to kluczyk 

należy przechowywać poza 

zasięgiem dzieci, nie w pobliżu 

urządzenia.

•  Urządzenie może pracować 

nieregularnie (ewentualny wzrost 

temperatury w lodówce), jeśli 

zostanie umieszczone przez 

dłuższy czas w środowisku, gdzie 

temperatura otoczenia przekracza 

dopuszczalny limit, dla którego 

urządzenie zostało zaprojektowane.

•  Nie należy przechowywać w 

lodówce produktów nieodpornych 

na niskie temperatury, takich jak 

banany czy melony.

•  Twoja lodówka jest urządzeniem 

bezszronowym, co oznacza, że 

nie ma potrzeby manualnego 

rozmrażania urządzenia. Lodówka 

usuwa szron automatycznie.

•  Wzrost temperatury w lodówce 

podczas rozmrażania jest 

procesem zgodnym z zaleceniami 

ISO. Jednakże, jeśli chce się 

zapobiec niepożądanemu 

wzrostowi temperatury 

zamrożonych produktów 

spożywczych, należy je owinąć w 

kilka warstw papieru.

•  Każdy wzrost temperatury 

zamrożonych produktów 

spożywczych podczas procesu 

rozmrażania może skrócić czas 

przechowywania tych produktów.

•  Temperatura w częściach lub 

komorach oznaczonych dwiema 

gwiazdkami (   ) jest nieznacznie 

wyższa niż w innych obszarach 

zamrażarki.

Ponieważ części lub komory 

oznaczone dwiema gwiazdkami 

różnią się w zależności od 

produktu, informacje na ich temat 

podano w dostarczonej instrukcji.

Wskazówki dotyczące 
oszczędności energii
-  Należy ustawić urządzenie w 

chłodnym, suchym, dobrze 

przewietrzanym pomieszczeniu. 

Należy upewnić się, czy nie 

znajduje się ono w bezpośrednim 

zasięgu promieni słonecznych i 

nigdy, nie należy ustawiać go w 

pobliżu źródła ciepła (na przykład, 

grzejników).

-  Nigdy, nie należy zastawiać 

otworów wlotu i wylotu powietrza 

urządzenia.

-  Należy gorące potrawy i napoje 

ochłodzić przed włożeniem do 

urządzenia.
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-  Mrożonki przeznaczone 

do rozmrożenia, należy 

włożyć do chłodziarki. Niska 

temperatura mrożonek przyczyni 

się jeszcze do oziębienia 

produktów spożywczych w nim 

przechowywanych.

-  Nie należy otwierać drzwi na 

zbyt długi okres czasu. Im krócej 

otwarte są drzwi urządzenia, tym 

mniej szronu i lodu zbierze się na 

ściankach zamrażarki.

-  Regularnie usuwaj 

zanieczyszczenia z tylnej części 

lodówki. Kurz zwiększa zużycie 

energii.

-  Nie ustawiaj temperatury niższej 

niż to konieczne.

-    Upewnij się, że odpływ 

powietrza u podstawy i z tyłu 

lodówki jest wystarczający. Nie 

należy przykrywać otworów 

wentylacyjnych.

-  Upewnij się, że podczas montażu 

dostępna jest odpowiednia 

ilość miejsca od góry, z tyłu, z 

prawej i lewej strony. Pomoże 

to zredukować zużycie energii i 

obniży rachunki za prąd.

-  Aby zapewnić najbardziej 

efektywne zużycie energii nie 

należy zmieniać oryginalnego 

położenia wszystkich koszy, 

szufl ad i półek. 

To urządzenie jest przeznaczone 
do użytku w domach i podobnych 
miejscach, takich jak:
-  kuchnie dla pracowników w 

sklepach, biurach i innych 

miejscach pracy;

-  domy wiejskie, pokoje hotelowe, 

motele i inne obiekty mieszkalne;

- miejsca zakwaterowania;

-  fi rmy cateringowe i podobne 

miejsca żywienia zbiorowego.
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PRZYGOTOWANIE LODÓWKI DO 
INSTALACJI
Gratulujemy zakupu lodówki Samsung. Mamy nadzieję, że 

wiele wyjątkowych funkcji oraz znakomita wydajność jaką 

oferuje nowe urządzenie dadzą Państwu pełną satysfakcję.

•  Przed rozpoczęciem eksploatacji, lodówka musi 

być odpowiednio ustawiona i zainstalowana, 

zgodnie z dostarczoną instrukcją.

•  Niniejsze urządzenie, należy wykorzystywać wyłącznie 

do celów, dla których zostało ono zaprojektowane i 

które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi. 

•  Wszelkiego typu naprawy powinny być dokonywane 

tylko przez wykwalifi kowany personel serwisu.

•  Opakowania urządzenia należy usunąć w sposób 

zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony 

środowiska naturalnego.

Przed wymianą żarówki oświetlającej 

wnętrze chłodziarki należy odłączyć 

urządzenie od źródła zasilania.

-  W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Wybór najlepszego miejsca dla lodówki

•  Miejsce poza bezpośrednim zasięgiem promieni 

słonecznych.

•  Miejsce na płaskim podłożu.

•  Należy wybrać miejsce z wystarczającą ilością przestrzeni, 

pozwalającą na swobodne otwieranie drzwi lodówki.

•  Pozostaw wolne miejsce dla cyrkulacji powietrza: z 

prawej, lewej strony, z tyłu oraz od góry urządzenia. Bez 

wystarczającej ilości miejsca, wewnętrzny układ chłodzenia 

lodówki może nie działać w prawidłowy sposób.

•  Należy zapewnić, aby urządzenie można było łatwy 

wyjąć na wypadek potrzeby konserwacji lub serwisu.

2000mm (RL55*/RL57*)2000mm (RL55*/RL57*)
lublub

1920mm (RL52*)1920mm (RL52*)

100mm100mm

50mm50mm

960mm

50mm 50mm 

1,165mm

600mm

560mmco najmniej
co 
najmniej

•  Wysokość produktu może różnić się zależnie 

od modelu.

•  Instalując lodówkę, należy zapewnić jej wolną 

przestrzeń z prawej i lewej strony oraz z tyłu 

i z góry. Stosowanie się do tego zalecenia 

zapewni zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej i tym samym niższe rachunki za 

prąd.

•  Nie należy instalować lodówki w miejscu, 

w którym temperatura może spaść poniżej 

10°C.

W czasie instalacji, serwisowania i 

czyszczenia miejsca za lodówką, należy 

pociągnąć lodówkę w linii prostej i w linii 

prostej umieścić z powrotem na miejscu.

Należy upewnić się, że podłoga jest w stanie 

udźwignąć załadowaną lodówkę. 

•  W celu zapewnienia lepszej wydajności 

chłodzenia usuń papier z elementów 

dystansujących i zamocuj dwa takie elementy 

(szary blok) z tyłu lodówki. Oba elementy 

dystansujące powinny być zamocowane w 

czasie instalacji lodówki w sposób pokazany 

na ilustracji. Dzięki temu zwiększy się 

wydajność chłodzenia. 

Elementyyy

Elementy

ustawienie lodówki

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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14_ ustawienie

RZMIANA USTAWIENIA DRZWI 
LODÓWKI

 Zalecamy, aby drzwi zostały przełożone 

przez pracowników autoryzowanego 

serwisu fi rmy Samsung. Usługa 

przełożenia drzwi jest płatna, a jej koszty 

pokrywa klient.

 Gwarancja nie obejmuje pokrycia kosztów 

związanych z uszkodzeniami, jakie mogą 

powstać w trakcie przekładania drzwi.

Wszelkie naprawy związane z wyżej opisaną 

sytuacją są płatne, a ich koszty pokrywa klient.

Potrzebne narzędzia

Brak w zestawie

Wkrętak

Phillips(+)

Wkrętak

płaski (-)

Klucz

nasadowy 10

mm (do śrub)

Brak w zestawie Dodatkowa część

Klucz 11 mm

(do trzonu

zawiasu)

Klucz imbusowy

3/16” (do 

zawiasu

środkowego)

Osłona górnego

lewego zawiasu

(pod osłoną

górną)

1.  Odkręcić 4 śruby znajdujące się na górnej osłonie 

lodówki.

Przed rozpoczęciem manipulacji 

przewodami elektrycznymi należy 

odłączyć lodówkę od zasilania.

2.  Zdjąć górną osłonę. Odłączyć przewód znajdujący 

się pod górną osłoną.

 Uważać, aby nie uszkodzić przewodów 

elektrycznych podczas zdejmowania 

górnej osłony.

3.  Odłączyć przewód i odkręcić 3 sworznie 

znajdujące się na górze lodówki.

 Sprawdzić, czy drzwi lodówki są dobrze 

zamknięte.

4.  Zdjąć drzwi ze środkowego zawiasu ostrożnie 

unosząc je pionowo.

 Drzwi lodówki są ciężkie. Należy uważać, żeby 

nie zranić się nimi podczas zdejmowania.

5.  Zdemontować środkowy zawias, odkręcając 2 

sworznie i śrubę znajdujące się po prawej stronie. 

Zdjąć drzwi zamrażalnika z dolnego zawiasu 

ostrożnie unosząc je pionowo.

 Drzwi zamrażalnika są ciężkie.

Należy uważać, żeby nie zranić się nimi 

podczas zdejmowania. 

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

Śruby

PRZESTROGA

PRZESTROGA

Środkowy 

zawias

PRZESTROGA

PRZESTROGA

Środkowy zawias

Dolny zawias
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RZMIANA USTAWIENIA DRZWI 
LODÓWKI (CD.)
6.  Odkręcić 2 śruby i zdjąć pokrywę przednich nóg 

lodówki.

7.  Odkręcić 2 sworznie zabezpieczające zawias dolny 

oraz sworzeń po lewej stronie przedniej nogi, gdzie 

zamontowany zostanie wymontowany zawias 

dolny.

       Przed demontażem zawiasu dolnego należy 

lekko przekręcić przednie nogi w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby 

ułatwić ich demontaż i montaż.

8.  Zmienić położenie wału zawiasu dolnego.

Odkręcić śrubę na automatycznej prowadnicy i 

za pomocą klucza 11 mm odkręcić wał zawiasu 

dolnego. Przymocować wał zawiasu dolnego 

po lewej stronie i z powrotem zamontować 

odwróconą automatyczną prowadnicę.

9.  Przymocować zawias dolny u dołu, po lewej 

stronie lodówki, w miejscu w którym został 

odkręcony sworzeń w etapie 8. Wkręcić pozostały 

sworzeń u dołu, z prawej strony lodówki.

10.  Zmienić stronę osłony dolnego zawiasu, a 

następnie zamontować osłonę przedniej nogi u 

dołu lodówki.

11.  Zmienić stronę osłony środkowego zawiasu, 

wkręcić osłonę i śrubę od lewej do prawej strony.

12.  Odkręcić śrubę znajdującą się u dołu po prawej 

stronie drzwi zamrażalnika. Odwrócić ogranicznik 

drzwi i pierścień zawiasu z prawej na lewą stronę.

13.  Odwrócić pierścień zawiasu i osłonę pierścienia 

znajdujące się u góry drzwi zamrażalnika.

Śruba

Przykrywa przednich

nóg lodówki

10mm

10mm

Wał dolnego

zawiasu

Automatyczna

prowadnica

Śruba

Osłona dolnego

zawiasu

Osłona śruby

Osłona środkowego zawiasu

ŚrubaŚruba

Pierścień zawiasu

Ogranicznik drzwi

Pierścień zawiasu

Osłona pierścienia
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ZMIANA USTAWIENIA DRZWI 
LODÓWKI (CD.)
14.  Ostrożnie założyć z powrotem drzwi zamrażalnika.

Za pomocą 2 sworzni zamontować zawias 

środkowy po lewej stronie.

 Po zamontowaniu drzwi zamrażalnika zostanie 

jedna śruba.

Nie ma to wpływu na pracę lodówki.

15.  Odkręcić śrubę u dołu po prawej stronie drzwi 

zamrażalnika.

Zmienić położenie ogranicznika drzwi i pierścienia 

zawiasu z prawej na lewą stronę.

16.  Za pomocą wkrętaka płaskiego zdjąć osłonę 

przewodów u góry drzwi lodówki, a następnie 

zdjąć zawias górny i przewody z prawej strony 

drzwi lodówki.

17.  Zdjąć osłonę górnego prawego zawiasu i 

wyciągnąć z niej przewody.

18.  Za pomocą klucza 11 mm wyjąć wał górnego 

zawiasu. Obrócić górny zawias ponownie 

zamontować wał.

19.  Odwrócić na drugą stronę osłonę drzwi i 

pierścień zawiasu u góry drzwi lodówki.

20.  Zamontować ponownie górny zawias wykonując 

w odwrotnej kolejności czynności etapu 19. 

(Pamiętać o założeniu osłony górnego lewego 

zawiasu, znajdującej się pod górnym modułem.) 

Umieścić złożony zawias po lewej stronie drzwi 

lodówki.

 Sprawdzić, czy czerwona taśma na przewodzie 

jest umieszczona na Końcu osłony górnego 

lewego zawiasu.

Pierścień zawiasu

Ogranicznik drzwi

Osłona drzwi Pierścień 

zawiasu
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ZMIANA USTAWIENIA DRZWI 
LODÓWKI (CD.)
21.  Ostrożnie założyć z powrotem drzwi lodówki. 

Następnie dokręcić 3 sworznie mocujące zawias 

górny.

•  Przed ponownym montażem drzwi lodówki 

należy odwrócić uchwyt drzwi typu B.

Patrz strona 18. 

•  W przypadku uchwytu drzwi typu A, należy 

go odwrócić po zamontowaniu drzwi.

22.  Podłączyć przewody, a następnie zamontować 

z powrotem osłonę przewodów w górnej części 

drzwi lodówki. 

23.  Zmienić pozycję osłony zawiasu górnego. 

Podłączyć przewód pod osłoną górną i założyć ją 

z powrotem.

24.  Dokręcić 4 śruby.

25.  Zdemontować 

uszczelki drzwi lodówki 

i zamrażalnika, a 

następnie zamontować 

je ponownie, po 

odwróceniu o 180˚.

 Po zamontowaniu drzwi z drugiej strony 

sprawdzić, czy uszczelki drzwi lodówki i 

zamrażalnika są prawidłowo zamontowane. 

W przeciwnym wypadku, urządzenie może 

hałasować lub może osadzać się w nim wilgoć, 

zaburzając jego pracę.

ZMIANA USTAWIENIA UCHWYTU 
DRZWI (TYP A)
1.  Odkręcić 2 śruby znajdujące się pod drzwiami 

lodówki, a następnie zdjąć 2 podłużne osłony i 

odkręcić 2 śruby na drzwiach zamrażalnika.

2.  Lekko docisnąć w dół uchwyt drzwi lodówki i 

zdjąć, ciągnąc do siebie. Lekko pchnąć w górę 

uchwyt drzwi zamrażalnika i zdjąć, ciągnąc do 

siebie.

 Ostrożnie zdemontować uchwyt drzwi. 

Haczyki w uchwycie drzwi są delikatne i 

łatwo mogą się złamać.

Osłona zawiasu

górnego

PRZESTROGA
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3.  Po zmianie położenia uchwytu drzwi lodówki i 

zamrażalnika należy zamontować.

4.  Dokręcić 2 śruby znajdujące się pod drzwiami 

lodówki, a następnie zamontować 2 śruby i 2 

podłużne osłony na drzwiach zamrażalnika.

ZMIANA USTAWIENIA UCHWYTU 
DRZWI (TYP B)
1.  Odkręcić 2 śruby znajdujące się pod drzwiami 

lodówki, a następnie pociągnąć osłonę uchwytu.

 Ostrożnie zdjąć uchwyt drzwi. Haczyki w 

uchwycie drzwi są delikatne i łatwo mogą 

się złamać.

2.  Odkręcić 2 śruby na pierścieniach uchwytu. 

Zdemontować pierścienie uchwytu i uchwyt “Easy 

handle”.

3.  Zmienić pozycję prowadnicy i sprężyny uchwytu, 

przekładając je z lewej na prawą stronę. Pamiętaj 

o przełożeniu osłony prowadnicy uchwytu z prawej 

na lewą stronę.

4.   Zamontować uchwyt drzwi, wykonując czynności 

opisane w etapie 2 i 1 w odwrotnej kolejności. 

 Tę procedurę należy wykonać przed ‘Zmianą 

ustawienia drzwi lodówki ’ etap 23.

POZIOMOWANIE LODÓWKI
Jeśli przód urządzenia będzie znajdować się nieco 

wyżej niż tył, ułatwi to otwieranie i zamykanie drzwi. 

Aby podnieść nogi lodówki należy przekręcić je w 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a 

aby je obniżyć - w kierunku odwrotnym do ruchu 

wskazówek zegara.

Przypadek 1) Urządzenie przechyla się w lewą stronę.

•  Obrócić lewą nogę regulującą w kierunku strzałki do 

momentu wyrównania poziomu urządzenia.

Przypadek 2) Urządzenie przechyla się w prawą stronę.

•  Obrócić prawą nogę regulującą w kierunku strzałki 

do momentu wyrównania poziomu urządzenia.
WARNING

Screw

Cover handle

Śruby

uchwytPierścień

Sprężyna

Prowadnica

Screw
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SPRAWDZANIE PANELA 
STEROWANIA

Za każdym razem po naciśnięciu przycisku, 

włączy się krótki dźwięk.

UŻYWANIE PANELA 
STEROWANIA (TYP A)

1  Lodówka

Przycisk Fridge (Lodówka) służy do 

ustawiania żądanej temperatury lodówki 

w zakresie od 1°C do 7°C. Domyślna 

ustawiona temperatura to 3°C, a 

każdorazowe wciśnięcie przycisku 

Fridge (Lodówka) powoduje zmianę temperatury w 

następującej kolejności , a na wskaźniku temperatury 

wyświetlana jest wybierana temperatura.

Po ustawieniu temperatury wybrana wartość jest 

wyświetlana początkowo przez 5 sekund, a następnie 

wskaźnik pokazuje rzeczywistą temperaturę panującą 

w lodówce.

2  Freezer (Zamrażalnik)

Przycisk Freezer (Zamrażalnik) służy 

do ustawiania żądanej temperatury 

zamrażalnika w zakresie od -14°C 

do -25°C. Domyślna ustawiona 

temperatura to -20°C, a każdorazowe 

wciśnięcie przycisku Freezer (Zamrażalnik) powoduje 

zmianę temperatury w następującej kolejności , a na 

wskaźniku temperatury wyświetlana jest wybierana 

temperatura.

Po ustawieniu temperatury wybrana wartość 

jest wyświetlana początkowo przez 5 sekund, 

a następnie wskaźnik pokazuje rzeczywistą 

temperaturę panującą w zamrażalniku.

   Wskaźnik temperatury Fridge (Lodówka) 

lub Freezer (Zamrażalnik) zaczyna mrugać, 

gdy w lodówce lub zamrażalniku z powodu 

przechowywania ciepłej żywności lub częstego 

otwierania drzwi temperatura gwałtownie 

wzrośnie. (Wskaźnik temperatury Fridge 

(Lodówka) lub Freezer (Zamrażalnik) przestanie 

migać, gdy temperatura w lodówce lub 

zamrażalniku wróci do normalnej wartości. Jeśli 

po kilku godzinach wskaźnik temperatury nie 

przestanie migać, należy skontaktować się z 

Centrum serwisowym.

3  Lighting (Hold 3sec for Alarm)    
    (Przytrzymaj 3 s, aby włączyć alarm) 

Dotknięcie przycisku Lighting 

(Oświetlenie) powoduje włączenie 

funkcji oświetlenia i zapalenie światła 

pod drzwiami lodówki.

Gdy ta funkcja jest włączona, światło 

będzie cały czas zapalone.

Aby dostosować jasność światła, należy ponownie 

dotknąć przycisk Lighting (Oświetlenie). (Regulacja 

jasności, zależnie od modelu, może nie być dostępna).

Aby wyłączyć funkcję oświetlenia należy wciskać przycisk 

Lighting (Oświetlenie) do czasu zgaśnięcia światła.

Aby włączyć funkcję alarmu, należy wciskać przycisk 

Lighting (Oświetlenie) przez ponad 3 sekundy.

Wskaźnik funkcji alarmowej włączy się, jeżeli drzwi 

lodówki będą otwarte dłużej niż 2 minuty.

Aby wyłączyć funkcję alarmu, należy wciskać przycisk 

Lighting (Oświetlenie) przez ponad 3 sekundy.

•  Oświetlenie włączone: Światło świeci się.

•  Oświetlenie wyłączone: Lampka zamrażalnika 

zapali się przy otwarciu drzwiczek 

zamrażalnika, gdy drzwi lodówki są 

zamknięte.

obsługa lodówki

 (TYP A)

4

5

1

2

3

 (TYP B)

2 1

Lampka wyłączona

Lampka włączona 

(jasna)

Lampka włączona 

(ciemna)

Lampka włączona 

(średnia)
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4  Vacation (Wakacje)

Aby włączyć funkcję Vacation 

(Wakacje), należy wcisnąć przycisk 

Vacation (Wakacje).

Spowoduje to zapalenie wskaźnika 

Vacation (Wakacje) i przestawienie 

temperatury lodówki na 15°C, aby ograniczyć 

pobór mocy, gdy lodówka nie będzie używana 

przez dłuższy czas z powodu wakacji czy podróży 

służbowej.

Zamrażalnik działa normalnie przy włączonej funkcji 

Vacation (Wakacje).

•  Funkcja Vacation (Wakacje) zostanie 

automatycznie wyłączona po ustawieniu 

temperatury lodówki.

•  Przed ustawieniem funkcji Vacation (Wakacje) 

należy usunąć całą żywność z lodówki.

5  Power Freeze (Intensywne zamrażanie)

Aby włączyć funkcję Power Freeze 

(Intensywne zamrażanie), 

należy wcisnąć przycisk Power 

Freeze (Intensywne zamrażanie). 

Wskaźnik Power Freeze (Intensywnego 

zamrażania) włączy się i lodówka przyspieszy proces 

zamrażania produktów w zamrażalniku.

Funkcja Power Freeze (Intensywne zamrażanie) 

zostanie włączona na 72 godziny, a na wskaźniku 

zamrażalnika będzie wyświetlana temperatura -25°C.

Funkcja Power Freeze (Intensywne zamrażanie) 

wyłącza się automatycznie.

Po zakończeniu procesu Power Freeze 

(Intensywnego zamrażania) wskaźnik wyłączy się, 

a temperatura zamrażalnika wróci do ustawionej 

uprzednio.Podczas używania tej funkcji wzrasta 

pobór mocy urządzenia.

Aby wyłączyć funkcję Power Freeze (Intensywne 

zamrażanie), należy ponownie wcisnąć przycisk 

Power Freeze (Intensywne zamrażanie).

Funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie) 

należy uruchomić co najmniej 24 godziny 

przed planowanym zamrażaniem dużych ilości 

jedzenia.  

UŻYWANIE PANELA 
STEROWANIA (TYP B)

1  COLDEST (NAJZIMNIEJ)

Aby obniżyć temperaturę w 

lodówce należy wcisnąć jeden 

lub więcej razy przycisk Coldest 

(Najzimniej). Wskaźnik temperatury 

przestawi się z opcji ‘cold’ (zimno) 

na ‘coldest’ (najzimniej).

Domyślne ustawienie temperatury 

to ustawienie środkowe.

Gdy wszystkie lampki są włączone, temperatura jest 

ustawiona na wartość ‘najzimniej’.

2  COLD (ZIMNO)

Aby podwyższyć temperaturę w 

lodówce należy wcisnąć jeden lub 

więcej razy przycisk Cold (Zimno).

Wskaźnik temperatury przestawi 

się z opcji ‘coldest’ (najzimniej) na 

‘cold’ (zimno).

Domyślne ustawienie temperatury to ustawienie 

środkowe.

Gdy jedna lampka jest włączona, temperatura jest 

ustawiona na wartość ‘zimno’.

•  Istnieje pięć dostępnych ustawień 

temperatury, którym odpowiada pięć lampek 

wskaźnika.

•  Temperatura zamrażalnika jest wybierana 

automatycznie, zależnie od temperatury 

lodówki (patrz niżej).

•  W przypadku konieczności zamrożenia 

dużej ilości jedzenia, należy wybrać najniższą 

temperaturę lodówki co najmniej 24 godziny 

wcześniej.

•  Wskaźnik temperatury zaczyna mrugać, 

gdy w lodówce lub zamrażalniku z powodu 

przechowywania ciepłej żywności lub 

częstego otwierania drzwi temperatura 

gwałtownie wzrośnie. Wskaźnik temperatury 

przestanie migać, gdy temperatura w 

lodówce lub zamrażalniku wróci do normalnej 

wartości. Jeśli po kilku godzinach wskaźnik 

temperatury nie przestanie migać, należy 

skontaktować się z Centrum serwisowym.

Cold (Zimno) Coldest (Najzimniej)

Temperatura zamrażalnika (lodówki)
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SPRAWDZANIE PANELA 
STEROWANIA (TYP C)

1   HOmE  

(EKRAN 

GŁÓWNY)

Ekran główny zawierający główne 

funkcje lodówki.

2  ALARM

Alarm włączy się, jeżeli drzwi 

lodówki będą otwarte przez

okres dłuższy niż 2 minuty.

Aby anulować alarm, należy

ponownie nacisnąć przycisk 

Alarm.

Naciśnięcie tego przycisku przez 

co najmniej 3 sekundy powoduje 

włączenie lub wyłączenie funkcji 

Child Lock (Blokada rodzicielska).

3   LIGHTING    

(OŚWIETLENIE) 

Służy do włączania lub 

wyłączania światła pod drzwiami

lodówki

4   SLIDE 

SHOW 

(POKAZ 

SLAJDÓW)

Ta funkcja służy do przeglądania 

obrazów zapisanych w funkcji

Photo Album (Album 

fotografi czny).

•  Więcej informacji na temat korzystania z 

panelu sterowania (Typ C) znajduje się w 

Instrukcji obsługi ekranu LCD dołączonej do 

niniejszej instrukcji.

•  Funkcję Power Freeze (Intensywne 

zamrażanie) należy uruchomić co najmniej 

24 godziny przed planowanym zamrażaniem 

dużych ilości jedzenia.  

•  Część funkcji, jak zbiornik na wodę, szufl ada 

Cool Select Zone, Cooler Zone czy opcja 

Photosynthetic Fresh mogą różnić się i nie 

być dostępne we wszystkich modelach.

•  Aby uzyskać więcej miejsca w zamrażarce, 

można wyjąć szufl ady 1  i 2 .

Nie wpłynie to na parametry termiczne i 

mechaniczne urządzenia.

Pojemność zamrażarki jest podawana bez 

szufl ad. 

1

2

LAMPKA LAMPKA 
LODÓWKILODÓWKI

PÓŁKA SZKLANAPÓŁKA SZKLANA

PÓŁKA PÓŁKA 
SKŁADANASKŁADANA

POJEMNIK NA POJEMNIK NA 
JAJKAJAJKA

SZUFLADA NA SZUFLADA NA 
ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ

STREFA BARDZO STREFA BARDZO 
ZIMNAZIMNA

GÓRNA GÓRNA 
SZUFLADA SZUFLADA 

ZAMRAŻARKIZAMRAŻARKI

ŚRODKOWA/
DOLNA SZUFLADA 

ZAMRAŻARKI

PÓŁKA NA PÓŁKA NA 
NABIAŁNABIAŁ

PÓŁKA PÓŁKA 
UNIWERSALNAUNIWERSALNA

DOZOWNIK DOZOWNIK 
WODYWODY

PÓŁKA NA PÓŁKA NA 
BUTELKIBUTELKI

PÓŁKA DLA PÓŁKA DLA 
DZIECIDZIECI

LAMPKA LAMPKA 
ZAMRAŻARKI ZAMRAŻARKI 
(OŚWIETLENIE (OŚWIETLENIE 
RĘCZNE)RĘCZNE)

1

2

4

3
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KORZYSTANIE Z SZUFLADY 
COOL SELECT ZONE™
Różne rodzaje pożywienia: ser, mięso, drób, ryby i 

inne potrawy można przechowywać w temperaturze 

pozwalającej na idealne zachowanie smaku. 

Quick Cool (Intensywne chłodzenie)

 •  Aby szybko schłodzić żywność, należy 

przechowywać ją w szufl adzie Cool Select Zone oraz 

wcisnąć przycisk Quick Cool (Intensywne chłodzenie).

•  Szufl ada Cool Select Zone będzie chłodzić 

żywność przez 60 minut. 

•  Po zakończeniu trybu Quick Cool (Intensywne 

chłodzenie), szufl ada Cool Select Zone automatycznie 

przestawi się w tryb Cool (Chłodzenie).

Soft Freeze (Delikatne mrożenie)

•  W trybie Soft Freeze (Delikatne mrożenie)

temperatura szufl ady Cool Select Zone jest 

ustawiona na -5°C.

Zero Zone (Strefa Zero)

 •  W trybie Zero Zone (Strefa Zero) temperatura 

szufl ady Cool Select Zone jest ustawiona na 0°C.

Cool (Chłodzenie)

 •  W trybie Cool (Chłodzenie) temperatura szufl ady 

Cool Select Zone jest ustawiona na 3°C.

WYTWARZANIE LODU
1.  Napełnić tackę wodą do 80% 

objętości.

2.  Umieścić tackę w górnej 

szufl adzie zamrażalnika.

3.  Odczekać do momentu 

uformowania kostek lodu.

4.  Lekko skręcić tackę, aby 

wydobyć kostki lodu.

Czas zamrażania 

Zalecamy odczekanie na uformowanie się lodu 

około 1-2 godzin przy temperaturze ustawionej 

na Power Freeze (Intensywne zamrażanie).

Zagrożenie wybuchem 

•  Najzimniejsza część lodówki znajduje 

się przy ściance tylnej.

To doskonałe miejsce na 

przechowywanie delikatnej żywności. 

•  W zamrażalniku nie wolno przechowywać 

szklanych butelek z płynami, gdyż zamarzająca 

ciecz może rozsadzić butelkę.

UŻYWANIE SKŁADANEJ PÓŁKI
Istnieje możliwość złożenia półki, kiedy konieczne 

jest włożenie do lodówki wyższych pojemników lub 

produktów pod półkę.

1.   Należy nieznacznie unieść 

półkę i przesunąć ją do 

wewnątrz.

2.   Podnieść składaną półkę 

w kierunku tylnej ścianki 

lodówki.

3.   Wyciągając składaną 

półkę w odwrotnym kierunku, można ją w pełni 

rozłożyć

Korzystając z półki lub myjąc ją należy 

uważać, żeby jej nie upuścić.

UŻYWANIE DYSTRYBUTORA WODY
Napełnianie wodą

Można wlać wodę ze zbiornika na wodę 

znajdującego się wewnątrz lodówki i można wyjąć 

zbiornik w celu nalania wody.

1.   Otworzyć zbiornik na wodę 

wyciągając okrągły korek i 

napełnić wodą pitną.

•  Nie przepełniać zbiornika 

(maksymalnie 4,2 litra). 

Woda z przepełnionego 

zbiornika może się wylać przy 

otwieraniu i zamykaniu drzwi 

lodówki.

2.   Założyć okrągły korek 

wciskając go do momentu 

kliknięcia.

Do zbiornika na wodę można wlewać 

tylko wodę.

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA
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Nalewanie wody z dystrybutora

1.  Umieścić szklankę pod otworem 

wylotowym wody

2.  Delikatnie nacisnąć szklanką 

dźwignię dystrybutora wody.

•  Sprawdzić, czy 

szklanka znajduje 

się dokładnie pod 

dźwignią, aby zapobiec rozlaniu się 

wody.

•  Dystrybutor wody dostępny lub nie w zależności od 

modelu. 

Instalacja normalnej butelki

1.  Nacisnąć dźwignię mocującą, 

podnieść zbiornik z wodą do 

góry i zdemontować. 

2.  Wymontować zawór 

dystrybutora ze zbiornika

3.  Nałożyć zawór dystrybutora 

na zwykłą butelkę z wodą 

mineralną i przekręcić w 

kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara, aby 

zablokować zawór. 

4.  Umieścić butelkę z zaworem w 

otworze dystrybutora.

•  Z butelki z wodą 

mineralną lub napojem 

może wydobywać się bulgot, gdy dostanie 

się do niej powietrze.

•  Zależnie od rozmiaru, niektóre standardowe 

butelki z wodą lub napojami mogą nie 

pasować do zaworu dystrybutora.

•  Jeśli po naciśnięciu dźwigni woda nie 

wypływa prawidłowo, należy ponownie 

nacisnąć dźwignię.

•  Nie wolno stosować napojów gazowanych. 

Po naciśnięciu dźwigni napój może 

wytrysnąć, ze względu na ciśnienie gazu 

zgromadzonego w górnej części butelki.

•  Ze względów higienicznych nie zaleca się 

także używania napojów o dużej zawartości 

cukru (soki, napoje słodzone).

•  Można używać butelkowanej wody mineralnej 

lub przegotowanej wody z kranu, o ile nie 

zawiera zbyt wielu zanieczyszczeń.

Gdy dystrybutor wody nie jest używany

1.  Mocno wcisnąć zawór dystrybutora do otworu 

dystrybutora.

•  Gdy zawór nie jest wyciągany przez dłuższy 

czas, przenikanie zimnego powietrza może 

powodować nieprawidłową pracę lodówki.

2.  W miejscu zbiornika na wodę umieścić osłonę na 

drobne przedmioty przechowywać tam butelki

• W osłonie mieszczą się dwie 1,5-litrowe butelki.

UŻYWANIE FUNKCJI 
PHOTOSYNTHETIC FRESH (OPCJA)
Funkcja diody LED Photosynthetic Fresh

Rośliny oddychają tylko, gdy nie ma światła. Gdy 

światło jest dostępne, mogą oddychać i jednocześnie 

przechodzić fotosyntezę.

Dlatego, warzywa przechowywane w ciemnej 

lodówce nadal oddychają a ich treść organiczna 

szybciej więdnie.

Przechowywanie warzyw i owoców w szufl adzie fresh 

safe pozwala zachować ich świeżość, ponieważ mogą 

jednocześnie oddychać i przechodzić fotosyntezę

Nie wolno przez dłuższy czas wpatrywać 

się bezpośrednio w diodę LED funkcji 

Photosynthetic Fresh.

        Może to spowodować podrażnienie oczu.

Pracy fotosyntezy świeże

•  Dioda LED funkcji 

Photosynthetic Fresh 

jest zamontowana z 

tyłu szufl ady fresh safe. 

Dostarczając światło, 

pozwala zachować 

świeżość warzyw i 

owoców przechowywanych w szufl adzie fresh safe.

•  Aby zmaksymalizować ten efekt, należy 

przechowywać warzywa i owoce w przezroczystej 

torebce winylowej lub bez żadnego opakowania. 

Efekt ten może być mniejszy, jeśli warzywa 

są przechowywane w matowych pudełkach, 

pojemnikach lub w czarnej torbie winylowej.

Wciśnij

PRZESTROGA

PRZESTROGA
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24_ obsługa

•  Dioda LED funkcji Photosynthetic Fresh jest zawsze 

włączona przy otwartych drzwiach lodówki. Dioda 

będzie naprzemiennie włączać się i wyłączać przy 

zamkniętych drzwiach.

Jeśli w okresie zimowym przy temperaturze 

lodówki ustawionej na 1°C warzywa są w niej 

przechowywane przez dłuższy czas, mogą 

zamarznąć.

DEMONTAŻ ELEMENTÓW 
WEWNĘTRZNYCH

Półki

Delikatnie unieść półki 

obydwoma rękoma 

i pociągnąć w swoją 

stronę.

(Półka szklana/składana)

Osłony na drzwiach

Mocno chwycić osłony 

na drzwiach obydwoma 

rękoma i w celu ich 

wyjęcia nieznacznie je 

unieść.

Zbiornik na wodę

Mocno chwycić zbiornik na 

wodę obydwoma rękoma, 

unieść go w swoją stronę w 

celu wyjęcia.

Dystrybutor wody 

dostępny lub nie w 

zależności od modelu.

Szufl ady

Wyciągnąć szufl ady 

całkowicie, następnie 

w celu ich wyciągnięcia 

unieść je nieznacznie. 

(Szufl ada Fresh safe / 

Szufl ada Cool select zone 

/ Szufl ada Cooler zone / 

Szufl ada zamrażalnika)

Szufl ada Cooler zone

Nacisnąć mechanizm blokujący z tyłu pokrywy 

szufl ady cooler zone, po lewej i prawej stronie i 

pociągnąć pokrywę szufl ady cooler zone, aby ją 

wyciągnąć.

CZYSZCZENIE LODÓWKI
 Do czyszczenia nie wolno używać 

benzenu, rozpuszczalnika, odplamiacza, 

wybielacza (np. Clorox) ani substancji 

zawierających chlor. Czyszczenie 

urządzenia wymienionymi substancjami 

lub preparatami może uszkodzić 

powierzchnię urządzenia i spowodować 

pożar.

 Nie należy rozpryskiwać wody na 

lodówkę, kiedy jest podłączona do 

prądu. Może to doprowadzić do 

porażenia prądem. Nie należy czyścić 

lodówki benzenem, rozpuszczalnikiem 

lub detergentem do samochodów ze 

względu na ryzyko pożaru.

WYMIANA LAMPY LED
Nie wolno samodzielnie demontować osłony lampy i 

wymieniać lampy LED wewnętrznej lub zewnętrznej.

Należy skontaktować się z przedstawicielem 

serwisowym.

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE
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rozwiązywanie problemów 
PROBLEM ROZWIĄZANIE

Urządzenie nie działa lub 
temperatura jest zbyt 
wysoka.

•  Sprawdzić, czy wtyczka zasilania została podłączona w prawidłowy 

sposób.

•  Czy regulator temperatury na przednim panelu został ustawiony w 

prawidłowy sposób?

•  Czy urządzenie nie stoi na słońcu i czy w pobliżu nie znajdują się źródła 

ciepła?

• Czy tył urządzenia nie znajduje się za blisko ściany?

Produkty w chłodziarce są 
zmrożone.

•  Czy temperatura na panelu sterowania jest ustawiona prawidłowo?

• Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt niska?

Niezwykłe hałasy 
wydobywają się z lodówki.

•  Sprawdzić, czy urządzenie zostało zainstalowane na stabilnym i 

równym podłożu.

• Czy tył urządzenia nie znajduje się za blisko ściany?

•  Czy za lub pod lodówką nie znajdują się ciała obce?

• Czy hałas wydobywa się ze sprężarki urządzenia?

•  Dźwięk ‘tykania’ z powodu kurczenia i rozszerzania się różnych 

akcesoriów.

Przednie narożniki i boki 
urządzenia są ciepłe i 
rozpoczyna się skraplanie.

•  W przednich narożnikach urządzenia są zainstalowane żaroodporne 

przewody zapobiegające skraplaniu się wilgoci.

    Gdy temperatura otoczenia wzrasta, to rozwiązanie może nie być 

skuteczne. Jednak taka sytuacja nie jest nieprawidłowa.

•  W sytuacji bardzo wysokiej wilgotności, skraplanie może powstawać na 

zewnętrznej powierzchni urządzenia, kiedy wilgoć z powietrza zetknie 

się z chłodną powierzchnią urządzenia.

Z urządzenia wydobywa się 
dźwięk wydzielających się 
pęcherzyków.

•  To czynnik chłodniczy, który chłodzi urządzenie od wewnątrz.

Z wnętrza urządzenia 
wydobywa się nieprzyjemny 
zapach.

• Czy w lodówce nie znajdują się zepsute produkty spożywcze? 

•  Sprawdzić, czy produkty spożywcze o mocnym zapachu (na przykład 

ryba) są szczelnie opakowane.

•  Sprawdzać od czasu do czasu lodówkę i wyrzucać popsute lub długo 

przechowywane produkty spożywcze.

Na ściankach urządzenia 
pojawił się szron.

•  Czy odpowietrzniki są zablokowane artykułami spożywczymi 

znajdującymi się wewnątrz lodówki?

•  Rozmieścić artykuły spożywcze tak, aby poprawić wentylację.

• Czy drzwi są całkowicie zamknięte?

Skraplanie na 
wewnętrznych ścianach 
urządzenia i wokół warzyw.

•  Artykuły spożywcze z wysoką zawartością wody są przechowywane 

odsłonięte przy wysokim poziomie wilgotności lub drzwi były otwarte 

przez dłuższy czas.

•  Przechowuj artykuły spożywcze pod przykryciem lub w szczelnych 

pojemnikach.
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Wartości graniczne temperatury pokojowej i otoczenia
Ta lodówka jest przeznaczona do pracy w temperaturach otoczenia odpowiadających wartościom 

wskazanym na tabliczce znamionowej.

Klasa Symbol
Zakres temperatur otoczenia (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561 

Umiarkowany rozszerzony SN od +10 do +32 od +10 do +32

Umiarkowany N od +16 do +32 od +16 do +32

Subtropikalny ST od +16 do +38 od +18 do +38

Tropikalny T od +16 do +43 od +18 do +43

 Na temperaturę wewnętrzną mają wpływ takie czynniki jak położenie lodówki, temperatura 

otoczenia i częstotliwość z jaką otwierane są drzwi. Ustawić temperaturę w sposób wymagany 

tak, aby wyrównać te czynniki.

Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z. o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

www.samsung.com/pl/support

Poland

Prawidłowe usuwanie produktu
 (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po 
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, 
zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami 
gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych 
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie 
ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska 
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni 
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub 
z organem władz lokalnych. 
Użytkownicy w fi rmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki 
umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami 
komercyjnymi.
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