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Funkcje Państwa 
nowej lodówki
KLUCZOWE FUNKCJE PAŃSTWA NOWEJ LODÓWKI
Państwa lodówka z drzwiami otwieranymi na boki typu Side-By-Side posiada wiele funkcji pozwalających 
na oszczędzanie miejsca, pomysłowe rozwiązania umożliwiające jej wydajną, energooszczędną pracę i 
ułatwiajace przechowywanie żywności.

• UKRYTE ZAWIASY DRZWI
 Gładkie, ukryte zawiasy i inne elementy drzwi zapewniają estetyczny i modny wygląd lodówki z 

przodu.

• SZUFLADA COOLSELECT DUO (OPCJA)
 Regulowana przez użytkownika funkcja CoolSelect Duo pozwala na wybór pomiędzy trybem 

przechowywania mięsa i warzyw w zależności od potrzeb. W trybie przechowywania mięsa 
wędliny zachowują soczystość i świeżość. W trybie przechowywania warzyw szufl ada 
utrzymuje optymalną wilgotność dla przechowywania owoców i warzyw, pozwalając na 
zachowanie ich świeżości dłużej. Teraz zawsze masz najświeższą żywność.

• CZARNY WYŚWIETLACZ LCD
 Dzięki luksusowemu czarnemu ekranowi wyświetlacz wygląda bardzo estetycznie i zgodnie z 

najnowszym trendami we wzornictwie.

2_Funkcje

Aby móc z nich skorzystać w przyszłości, zapisz tutaj numer 
modelu i numer seryjny lodówki. Numer modelu lodówki znajduje 
się na lewej ściance obudowy lodówki.

Nr modelu......................
Nr seryjny.......................

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 (2011/65/UE), Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1060/2010 oraz 
dyrektywą dotyczącą ekoprojektu (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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Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE • Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia 

proszę uważnie przeczytać ten podręcznik i 
zachować go na przyszłość.

OSTRZEŻENIE
• Ponieważ w niniejszym podręczniku opisano 

działanie kilku modeli, charakterystyka danej 
lodówki może nieznacznie różnić się od 
zawartego tutaj opisu.

STOSOWANE SYMBOLE OSTRZEŻENIA/UWAGI

OSTRZEŻENIE

Oznacza ryzyko śmierci lub poważnych 
obrażeń.

UWAGA

Oznacza ryzyko obrażeń lub uszkodzenia 
mienia.

INNE SYMBOLE STOSOWANE W INSTRUKCJI
Oznacza coś, czego NIE wolno robić.
Oznacza zakaz demontażu.
Oznacza zakaz dotykania.
Oznacza nakaz przestrzegania.
Oznacza potrzebę odłączenia wtyczki z 
gniazdka zasilającego.
Oznacza potrzebę uziemienia w celu 
zapobieżenia porażeniu prądem.
Oznacza zalecenie powierzenia obsługi 
wykwalifikowanemu technikowi.

OSTRZEŻENIE
• 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;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia 
  zbiorowego.
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Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa
Te symbole ostrzeżenia mają na celu zapobiec
obrażeniom użytkownika i innych osób.
Proszę dokładnie przestrzegać towarzyszących im
zaleceń.
Po przeczytaniu tego rozdziału proszę zachować go w
bezpiecznym miejscu na przyszłość.

• Tę lodówkę należy poprawnie ustawić i zainstalować 
zgodnie z treścią podręcznika przed rozpoczęciem 
użytkowania.

• Lodówkę należy użytkować jedynie zgodnie z 
przeznaczeniem opisanym w tym podręczniku 
użytkownika.

• Zalecamy, by naprawy i konserwacje przeprowadzały 
jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

• Można stosować następujące środki chłodnicze: R600a 
lub R134a. Sprawdź tabliczkę sprężarki z tyłu lodówki i 
tabliczkę znamionową wewnątrz lodówki, aby dowiedzieć 
się jaki środek chłodniczy może być stosowany w lodówce.

•    Środek chłodniczy R600a to naturalny gaz 
bezpieczny dla środowiska, ale łatwopalny.Podczas 
transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby 
nie uszkodzić obwodu chłodniczego.

• Środek chłodniczy wypływający z orurowania 
może się zapalić lub uszkodzić wzrok.W przypadku 
wykrycia wycieku unikaj otwartego ognia lub 
potencjalnych źródeł zapłonu i przez kilka minut 
wietrz pomieszczenie, w którym zainstalowane jest 
urządzenie.
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OSTRZEŻENIE

•    Aby zapobiec powstawaniu palnej mieszanki 
gazu i powietrza w przypadku wycieku z obwodu 
chłodzącego, należy dostosować wielkość 
pomieszczenia, w którym zainstalowane jest 
urządzenie do ilości używanego środka chłodzącego.

• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli są na nim 
jakiekolwiek ślady uszkodzeń. W razie wątpliwości 
skonsultuj się ze sprzedawcą.

• Na każde 8 g czynnika chłodniczego R600a 
znajdującego się w urządzeniu musi przypadać 1m3 
pomieszczenia.

• Ilość czynnika chłodniczego w danym urządzeniu 
określona jest na tabliczce identyfikacyjnej wewnątrz 
urządzenia.

• Utylizuj materiały opakowania niniejszego produktu 
w sposób przyjazny dla środowiska.

• Przed wymianą oświetlenia wnętrza lodówki 
wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia 
prądem.

SYMBOLE POWAŻNYCH OSTRZEŻEŃ

OSTRZEŻENIE
•    Nie instaluj lodówki w miejscu mokrym lub wilgotnym 

i tam, gdzie lodówka może mieć kontakt z wodą.
- Zużyta izolacja części elektrycznych może być 
przyczyną porażenia prądem lub pożaru.

• Nie umieszczaj lodówki w miejscu bezpośrednio 
nasłonecznionym lub w miejscach nagrzewanych 
przez piecyki, kaloryfery lub inne urządzenia.

Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa
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• Zapewnij dość miejsca, by móc zamontować 
lodówkę na płaskiej powierzchni.
- Jeśli lodówka nie będzie ustawiona poziomo, 
wewnętrzny układ chłodzenia może nie pracować 
poprawnie.

• Nie podłączaj kilku urządzeń elektrycznych do 
jednego gniazdka z rozgałęzieniem lub listwy 
zasilającej. Lodówka powinna być zawsze 
podłączana do osobnego gniazdka elektrycznego 
o napięciu znamionowym zgodnym z tabliczką 
znamionową.
- Gwarantuje to najlepszą wydajność i zapobiega 
przeciążeniu instalacji elektrycznej, które mogłoby 
prowadzić do pożaru spowodowanego przegrzaniem 
przewodów.

• Nie wolno odłączać wtyczki ciągnąc za przewód 
zasilania. Mocno chwyć wtyczkę i wyciągnij ją z 
gniazdka na wprost.
- Uszkodzenie przewodu zasilania może 
spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.

• Dopilnuj by przewód zasilania nie został ściśnięty ani 
uszkodzony przez tylną ściankę lodówki.

• Nie zaginaj nadmiernie przewodu zasilającego i nie 
umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
- Taka sytuacja może spowodować pożar.

• Jeśli przewód zasilania zostanie uszkodzony lub 
ściśnięty, proszę niezwłocznie zlecić jego wymianę 
lub naprawę producentowi lub przedstawicielowi 

Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa
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serwisowemu.
• Nie używaj przewodu zasilającego, który ma 

pęknięcia lub przetarcia na izolacji lub końcówkach.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi 

zostać natychmiast wymieniony przez producenta 
lub autoryzowanego technika.

• Podczas przesuwania lodówki uważaj, aby nie 
przejechać lub nie uszkodzić przewodu zasilającego.

• Nie wkładać wtyczki zasilania do gniazdka mokrymi 
rękami.

• Odłączaj lodówkę od zasilania przed rozpoczęciem 
czyszczenia lub naprawy.

• Do czyszczenia wtyczki nie używać wilgotnej ani 
mokrej ściereczki.

• Usuwać wszelkie ciała obce lub zabrudzenia ze 
szpilek wtyczki.
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru.

• Jeśli lodówka zostaje odłączona od zasilania, przed 
ponownym jej podłączeniem odczekaj przynajmniej 
10 minut.

• Jeśli gniazdko ścienne jest luźne, nie wkładaj do 
niego wtyczki zasilania.Istnieje ryzyko porażenia 
prądem lub pożaru.

• Ustawienie urządzenia po jego zainstalowaniu musi 
umożliwiać dostęp do wtyczki.
•  Lodówkę należy uziemić.

- Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec upływowi 
prądu lub porażeniu prądem spowodowanego 

Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa
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upływem prądy z lodówki.
•  Nigdy nie stosować rur z gazem, linii telefonicznych 

lub innych przedmiotów, które potencjalnie mogą 
przewodzić ładunki pochodzące z wyładowań 
atmosferycznych, jako punktów uziemienia.
- Błędne zastosowanie wtyczki uziemiającej może 
spowodować porażenie prądem.

• Nie przeprowadzać własnoręcznie demontażu ani 
napraw lodówki.
- Może dojść do pożaru, usterki i/lub obrażeń ciała.

• Jeśli poczuje się dziwny „chemiczny“ zapach 
lub dym, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę 
zasilania z gniazdka i skontaktować się z centrum 
serwisowym Samsung.

• Nie blokować otworów wentylacyjnych w obudowie 
lodówki lub jej podstawie.

• Nie używaj urządzeń mechanicznych lub innych 
sposobów w celu przyspieszenia odmrażania,chyba 
że są one zalecane przez producenta.

• Nie uszkadzać obwodu chłodzenia.
• Nie umieszczać ani nie włączać urządzeń 

elektrycznych w lodówce/zamrażarce, chyba że są 
one zalecane przez producenta.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez 
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub 
nie posiadające doświadczenia i wiedzy, chyba 
że zostały one poinstruowane, jak korzystać z 

Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa
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Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

urządzenie przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo lub pozostają pod jej nadzorem.

• Dzieci muszą pozostawać pod opieką, aby nie bawiły 
się urządzeniem.

• Nie pozwalaj dzieciom zawieszać się z drzwi. W 
przeciwnym wypadku może dojść do poważnych 
obrażeń ciała.

• Nie dotykać ścianek wewnętrznych zamrażarki ani 
produktów w jej przechowywanych mokrymi rękami.
- Może dojść do odmrożenia.

• Jeśli lodówka nie będzie użytkowana przez długi 
okres, odłącz ją od zasilania.
- Uszkodzenie izolacji może spowodować pożar.

• Nie przechowuj przedmiotów na górnej ściance 
urządzenia.
- Podczas otwierania lub zamykania drzwi, 
przedmioty umieszczone na lodówce mogą z 
niej spaść i spowodować obrażenia ciała i/lub 
uszkodzenia mienia.

SYMBOLE PRZESTROGI

UWAGA
•    Ten produkt przeznaczony jest tylko do 

przechowywania produktów spożywczych w 
gospodarstwie domowym.

• Należy przestrzegać dopuszczalnych okresów 
przechowywania podanych przez producenta.
Proszę skorzystać z odpowiednich instrukcji

• Butelki należy przechowywać ciasno blisko siebie, 
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Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

tak aby nie wypadły.
• Nie umieszczać gazowanych napojów w 

zamrażarce.
• Nie przepełniać lodówki żywnością.

- Po otwarciu lodówki produkt może wypaść i 
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia 
mienia.

• Nie umieszczać butelek ani szklanych pojemników w 
zamrażarce.
- Kiedy ich zawartość zamarznie, szkło może pęknąć 
i spowodować obrażenia ciała.

• W pobliżu lodówki nie rozpylaj palnych gazów.
- Istnieje ryzyko eksplozji lub pożaru.

• Nie pryskać wodą bezpośrednio na wewnętrzne ani 
zewnętrzne powierzchnie lodówki.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

• Nie przechowuj w lodówce palnych lub lotnych 
substancji..
- Przechowywanie benzenu, benzyny, 
rozcieńczalników, alkoholu, eteru, ciekłych gazów i 
podobnych produktów może spowodować eksplozję.

• Jeśli planujesz długi wyjazd, musisz opróżnić i 
wyłączyć lodówkę.

• Nie zamrażaj ponownie produktów, które zostały 
całkowicie rozmrożone.

• Nie przechowuj produktów farmaceutycznych, 
materiałów naukowych ani produktów wrażliwych na 
zmiany temperatury w lodówce.
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- Produktów wymagających ściśle określonych 
temperatur przechowywania nie wolno 
przechowywać w lodówce.

• Nie umieszczaj naczyń wypełnionych wodą w 
lodówce.
- W przypadku rozlania płynu, istnieje ryzyko pożaru 
lub porażenia prądem.

• Nie należy silnie uderzać w szklaną powierzchnię ani 
wywierać na nią nadmiernego nacisku.
- Stłuczone szkło może spowodować obrażenia ciała 
i/lub szkody materialne.

PRZESTROGI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
• Nie wkładaj rąk pod urządzenie.

- Ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia 
ciała.

• Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów 
do otworu dystrybutora lodu ani rynny którą zsuwa 
się lód.
- Może to być przyczyną obrażeń lub uszkodzenia 
mienia.
- Nie używaj mokrej lub wilgotnej szmatki do 
czyszczenia wtyczki i usuń wszelkie obce substancje 
lub kurz z bolców wtyczki.
- W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru.

• Jeśli lodówka zostaje odłączona od zasilania, przed 
ponownym jej podłączeniem odczekaj przynajmniej 
5 minut.

Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa
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OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI
• W przypadku przekazania tej lub innej lodówki do 

utylizacji, należy zdemontować drzwi i ich uszczelki 
oraz zawiasy drzwi, tak aby małe dziecko ani zwierzę 
nie mogło zatrzasnąć się w lodówce.

• Pozostaw półki wewnątrz, aby dzieci nie mogły z 
łatwością wejść do środka.

• Czynnikiem chłodniczym jest R600a lub R134a. 
Sprawdź etykietę sprężarki z tyłu urządzenia i 
tabliczkę znamionową wewnątrz lodówki, aby 
dowiedzieć się, który środek zastosowano w 
urządzeniu. Jeśli ten produkt zawiera palny 
gaz (chłodziwo R600a), skontaktuj się z lokalną 
administracją, aby poznać sposób bezpiecznej 
utylizacji produktu.

• Cyklopentan używany jest jako izolacyjny gaz 
nadmuchiwany. Gazy w materiale izolacyjnym 
wymagają specjalnej procedury utylizacji. W celu 
poznania sposobów ekologicznej utylizacji tego 
produktu skontaktuj się z lokalną administracją. 
Dopilnuj by żadna z rur z tyłu urządzenia nie była 
uszkodzona przed oddaniem lodówki do utylizacji. 
Rury można przełamać tylko na otwartym powietrzu.

UWAGA
 W przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu zadzwoń 
do lokalnego biura dystrybutora energii elektrycznej 
w celu uzyskania informacji o tym, jak długo zasilanie 
będzie niedostępne.

Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa
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Większość przerw w zasilaniu jest usuwane w ciągu 
godziny lub dwóch, co nie wpływa na temperaturę w 
lodówce.
Jednakże podczas przerwy w zasilaniu należy 
ograniczyć otwieranie drzwi lodówki do minimum.
Jeśli przerwa w zasilaniu ma trwać ponad 24 godziny, 
wyjmij całą zamrożoną żywność.
W przypadku drzwi lub pokryw wyposażonych w 
zamki i klucze, klucze należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci i nie w pobliżu lodówki, aby 
dzieci nie mogły zamknąć się w środku.

UWAGA
 Na powierzchni niektórych modeli lodówek została 
umieszczona folia ochronna, zabezpieczająca przed 
uszkodzeniami, które mogą wystąpic podczas 
transportu. Aby zapobiec elektryzowaniu prosimy 
usuwać folię ochronną powoli. Jesli folia ochronna 
nie jest usunięta przez dłuższy czas, może to 
powodować odbarwienie powierzchni lodówki.

DODATKOWE PORADY DOTYCZĄCE POPRAWNEGO 
UŻYTKOWANIA

•    Po zamontowaniu lodówki odczekaj 2 godziny przed 
jej uruchomieniem.

• Aby uzyskać wysoką wydajność lodówki:
- Nie umieszczaj żywności zbyt blisko otworów 
wentylacyjnych z tyłu lodówki, ponieważ może to 
blokować obieg powietrza w zamrażarce.
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- Odpowiednio owijaj żywność lub umieszczaj ją w 
szczelnych pojemnikach przed umieszczeniem w 
lodówce lub zamrażarce.
- Nie umieszczaj produktów dopiero włożonych do 
zamrażarki blisko już zamrożonych produktów.

• Nie umieszczać gazowanych napojów w 
zamrażarce.

• Proszę przestrzegać podanych okresów 
przechowywania i terminów ważności zamrożonych 
produktów.

• Nie trzeba odłączać lodówki od zasilania, jeśli 
wyjedzie się na krócej niż trzy tygodnie.
Jednakże, jeśli wyjeżdża się na trzy tygodnie lub 
dłużej, należy wyjąć całą żywność z lodówki.
Następnie odłącz lodówkę od zasilania, oczyść ją, 
umyj i osusz.

• Większość przerw w zasilaniu jest usuwane w ciągu 
godziny lub dwóch, co nie wpływa na temperaturę 
w lodówce. Jednakże podczas przerwy w zasilaniu 
należy ograniczyć otwieranie drzwi lodówki do 
minimum. Jeśli przerwa w zasilaniu ma trwać ponad 
24 godziny, wyjmij całą zamrożoną żywność.

• Jeśli do lodówki dołączono klucze, należy je 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i 
nie w pobliżu lodówki.

• Urządzenie może nie pracować stabilnie (możliwość 
rozmrożenia zawartości lub nadmiernego wzrostu 
temperatury w komorze zamrażarki), jeśli zostanie 



Informacje dotyczące bezpieczeństwa _15

umieszczone na długi okres w temperaturze poniżej 
dolnego limitu dopuszczalnego zakresu temperatury 
pracy lodówki.

• Nie przechowywać produktów łatwo psujących się w 
niskich temperaturach, takich jak banany lub melony.

• Aby uzyskać optymalne wytwarzanie lodu, proszę 
umieszczać tacę na lód w miejscu wyznaczonym 
przez producenta.

• Urządzenie nie wymaga ręcznego okresowego 
rozmrażania, ponieważ szron i lód z lodówki są 
usuwane automatycznie (lodówka bezszronowa).

• Wzrost temperatury podczas rozmrażania jest 
zgodny z normami ISO. Jednakże, jeśli chce się 
zapobiec niepożądanemu wzrostowi temperatury 
zamrożonej żywności podczas rozmrażania 
urządzenia, należy zawinąć zamrożoną żywność w 
kilka warstw papieru (np. owinąć gazetami).

• Każdy wzrost temperatury zamrożonej żywości 
podczas rozmrażania lodówki może skrócić 
dopuszczalny okres przechowywania żywności.

OSZCZĘDZANIE ENERGII
• Zainstaluj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu o 

odpowiedniej wentylacji. Upewnij się, że nie jest ono 
wystawione bezpośrednio na światło słoneczne i nie 
ustawiaj go w pobliżu źródła ciepła (np. kaloryfera).

• Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych ani 
kratek urządzenia.

Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa
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• Przed umieszczeniem ciepłych produktów w 
lodówce pozwól im ostygnąć.

• Zamarznięte pokarmy umieszczaj w lodówce w celu 
odmarznięcia.
Niska temperatura zamarzniętych produktów może 
służyć do chłodzenia produktów w lodówce.

• Nie trzymaj drzwi lodówki otwartych przez długi czas, 
gdy wkładasz lub wyjmujesz produkty. Im krótsze 
okresy otwierania drzwi, tym mniej lodu tworzy się w 
zamrażarce.

• 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.

Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

 Aby zapewnić najbardziej efektywne zużycie energii 
nie należy zmieniać oryginalnego położenia 
wszystkich koszy, szuflad i półek.

•
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Instalacja państwa lodówki typu 
side-by-side
Przygotowanie do instalacji lodówki
Gratulujemy zakupu doskonałej lodówki typu side-by-side (z drzwiami otwieranymi na boki) marki Samsung. Mamy 
nadzieję, że będziecie Państwo z przyjemnością korzystali z zaawansowanych funkcji, jakie oferuje to urządzenie.

Wybór najlepszego miejsca dla lodówki
• Wybierz miejsce z łatwym dostępem do wody.
• Wybierz miejsce nie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Wybierz miejsce z poziomą (lub prawie poziomą) podłogą.
• Wybierz miejsce, w którym będzie dość przestrzeni na swobodne otwieranie drzwi.
• Zapewnij dość miejsca, aby móc zamontować lodówkę na płaskim podłożu.
 -  Jeśli lodówka nie będzie ustawiona poziomo, wewnętrzny układ chłodzenia może nie 

pracować poprawnie.
 -  Wolna przestrzeń wymagana podczas pracy. Proszę skorzystać z rysunku i wymiarów 

podanych poniżej.

• Proszę pozostawić odstęp po bokach lodówki, z tyłu i nad lodówką podczas instalacji. Pozwoli 
to zmniejszyć zużycie energii i oszczędzić na rachunkach za prąd.

• Nie instaluj lodówki w miejscach, gdzie temperatura może spadać poniżej 10°C (50°F).
• Pamiętaj o odłączeniu rury zasilania w wodę PRZED zdemontowaniem drzwi zamrażarki.
 Patrz następny rozdział “Odłączanie przewodu giętkiego wody“, aby uniknąć uszkodzeń.

18_instalacja

co najmniej 50 mm

Element
dystansujący

Element
dystansujący

Montaż elementów dystansujących (szary element)
Zamontowanie elementów dystansujących z
tyłu lodówki zapewnia jej lepsze działanie. Dzięki
temu zwiększa się wydajność chłodzenia.
(RSA1Z**)



Zdejmowanie drzwi lodówki
Jeśli wejście do pomieszczenia nie umożliwia swobodnego przenisienia lodówki, można zdemontować jej drzwi.

1. Demontaż przedniej osłony nóżek
Najpierw otwórz drzwi zamrażarki i lodówki, a następnie zdejmij przednią osłonę nóżek, 
odkręcając trzy śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Odłączanie przewodu giętkiego wody od lodówki
1. Zdemontuj przewód giętki wody ściskając złącze 1 i wyciągając przewód 2.

Nie przecinać przewodu giętkiego wody. Proszę go delikatnie odłączyć od złącza.

 instalacja_19
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Instalacja państwa lodówki typu 
side-by-side

2. Demontaż drzwi zamrażarki
Na początek kilka ważnych informacji.
• Proszę pamiętać, by podnosić drzwi prosto do góry, aby nie zgiąć ani nie złamać zawiasów.
• Proszę uważać, aby nie ścisnąć przewodów wody ani wiązki przewodów elektrycznych na 

drzwiach.
• Proszę położyć drzwi na miękkiej powierzchni, aby nie doszło do ich zarysowania ani uszkodzenia.

1. Przy zamkniętych drzwiach zamrażarki, usuń górną pokrywę zawiasu 1 przy użyciu wkrętaka 
a następnie odłącz przewody delikatnie odciągając je na boki 2.

2. Wykręć śruby zawiasów 3 i śrubę uziemienia 4 obracając je w kierunku przeciwnym do 
wskazówek zegara i zdejmij górny zawias 5. Uważaj by drzwi na Ciebie nie spadły podczas 
ich demontażu.

3. Następnie zdejmij drzwi z dolnego zawiasu 6 ostrożnie podnosząc je prosto o góry 7.

 

Proszę uważać, aby 
nie ścisnąć przewodów 
wody ani wiązki 
przewodów na drzwiach.
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Demontaż drzwi lodówki
1. Przy zamkniętych drzwiach, zdejmij pokrywę górnego zawiasu 1 przy użyciu wkrętaka.

2. Wykręć śruby zawiasów 2 i śrubę uziemienia 3 obracając je w kierunku przeciwnym do 
wskazówek zegara i zdejmij górny zawias 4. Uważaj by drzwi na Ciebie nie spadły podczas 
ich demontażu.

3. Zdejmij drzwi z dolnego zawiasu 5 podnosząc je prosto do góry 6.
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Instalacja państwa lodówki typu 
side-by-side
Montaż drzwi lodówki na miejsce
Po bezpiecznym umieszczeniu lodówki w miejscu stałej instalacji, należy zamontować drzwi na miejsce.

Montaż drzwi zamrażarki
1. Włóż wałek górnego zawiasu 3 w otwór w rogu drzwi 

zamrażarki 4. Dopilnuj by zawias był ustawiony poziomo 
pomiędzy otworem górnego zawiasu 5 a otworem komory 
6 i wkręć śruby zawiasu 7 i śrubę uziemienia na miejsce 
obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

2. Podłącz przewody na miejsce.

3. Załóż przednią część pokrywy górnego 
zawiasu 9 na przedniej części górnego 
zawiasu q; i przymocuj ją śrubą.

22_instalacja
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Montaż drzwi lodówki
1. Umieść otwór w rogu drzwi lodówki 3 nad dolnym 

zawiasem 4.

2. Włóż wałek górnego zawiasu 5 w otwór w zawiasie 6. 
Dopilnuj by zawias był ustawiony poziomo pomiędzy 
otworem górnego zawiasu 7 a otworem na górze 
komory 8. Następnie wkręć śruby zawiasu 9 i śrubę 
uziemienia na miejsce obracając je zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

3. Załóż przednią część pokrywy górnego 
zawiasu qa na przedniej części górnego 
zawiasu qs i przymocuj ją śrubą.
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Instalacja państwa lodówki typu 
side-by-side

Ponowny montaż przewodu giętkiego wody
1. Włóż przewód giętki wody 1  w złącze 2 .

Montaż przedniej osłony nóżek
 Przed założeniem osłony, sprawdź czy złącze wody nie przecieka.
 Zainstaluj przednią osłonę nóżek, obracając trzy śruby w kierunku ruchu wskazówek zegara, 

zgodnie z ilustracją.

Przednia osłona 
nóżek

Śruba

 

2. Rura doprowadzająca wodę musi być wsunięta do połowy długości przezroczystego łącznika, aby 
zapobiec wyciekaniu wody z dozownika.

3. Zamocuj klips z zestawu instalacyjnego i upewnij się, że mocno przytrzymuje rurę.

Środek przezroczystego 
łącznika

Klips  A
(6,35 mm)
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Wypoziomowanie lodówki
Po zamontowaniu drzwi na lodówce, należy sprawdzić czy lodówka jest ustawiona pozioma, aby ewentualnie 
dokonać regulacji. Jeśli lodówka nie jest ustawiona poziomo, ustawienie drzwi idealnie równo i poziomo będzie 
niemożliwe.

Przód lodówki również można regulować.

Jeśli drzwi zamrażarki są niżej niż lodówka
Włóż wkrętak z płaską końcówką w rowek na nóżce i obracaj ją w kierunku zgodnym ze 
wskazówkami zegara lub przeciwnym, w celu wypoziomowania zamrażarki.

Jeśli drzwi zamrażarki są wyżej niż lodówka
Włóż wkrętak z płaską końcówką w rowek na nóżce i obracaj ją w kierunku zgodnym ze 
wskazówkami zegara lub przeciwnym, w celu wypoziomowania lodówki.

 Skorzystaj z informacji w następnym rozdziale, aby dowiedzieć się, jak najlepiej przeprowadzić 
drobne regulacje drzwi.

 instalacja_25

Nóżka

Nóżka

Wkrętak

Wkrętak

Uwaga: Nóżki lodówki nie są fabrycznie zamocowane, należy to zrobić samodzielnie. Upewnij się,
że nóżki dotykają podłoża i wypoziomuj lodówkę.
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Instalacja państwa lodówki typu 
side-by-side
Dokładna regulacja drzwi

Proszę pamiętać, że aby można było ustawić drzwi idealnie równo, należy poprawnie 
wypoziomować lodówkę. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z informacji na temat 
wypoziomowania lodówki w poprzednim rozdziale.

W tym przypadku procedura usuwania nierówności jest taka sama. Otwórz drzwi i wyreguluj je, 
jedne po drugich, zgodnie z opisem poniżej:
1. Odkręć nakrętkę 1 z dolnego zawiasu aż dojdzie do górnego końca śruby 2.

 Podczas odkręcania nakrętki 1 proszę pamiętać by używać dołączonego do lodówki 
klucza do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem 3 i odkręcać śrubę 2 przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara. Następnie będzie można odkręcić nakrętkę 1 palcami.

2. Wyreguluj różnicę wysokości pomiędzy drzwiami obracając śrubę 2 zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara  lub w przeciwnym kierunku .

 Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara  powoduje podniesienie drzwi.

Kiedy drzwi zamrażarki są 
wyżej od lodówki

Część regulacyjna

Klucz

     Śruba

Nakrętka

Klucz

Śruba
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3. Po dokonaniu regulacji ustawienia drzwi, obracaj nakrętkę 1 zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara  aż do dolnej części śruby, następnie ponownie dokręć śrubę przy użyciu klucza 
3 w celu unieruchomienia nakrętki 1.

 Jeśli nakrętka nie zostanie dobrze dokręcona, śruba może się odkręcić.

Sprawdzanie przewodu dystrybutora wody (opcja)
Dystrybutor wody jest jedną z wielu przydatnych funkcji Państwa nowej lodówki Samsung. Aby pomóc w 
zachowaniu zdrowia, fi ltr wody Samsung usuwa niepożądane zanieczyszczenia z wody. Jednakże dystrybutor 
nie sterylizuje wody ani nie niszczy mikroorganizmów. Aby uzyskać takie rezultaty, należy zakupić specjalny 
system oczyszczania wody.
Aby dystrybutor (kostkarka) lodu pracował poprawnie, wymagane jest ciśnienie 138 ~ 862 Kpa. W normalnych 
warunkach kubek o pojemności 170 cm3 napełniany jest w 10 sekund.
Jeśli lodówka zostanie zamontowana w miejscu o niskim ciśnieniu wody (poniżej 138 Kpa), można 
zainstalować pompę wspomagającą, aby podnieść ciśnienie.
Upewnij się, że dystrybutor wody wewnątrz lodówki został prawidłowo napełniony. W tym celu naciśnij dźwignię 
dystrybutora wody aż woda zacznie wypływać z wylotu.

Zestaw montażu przewodu giętkiego wody jest dołączony do urządzenia. Zestaw znajduje się w 
szufl adzie zamrażarki.

INSTALACJA PRZEWODU DYSTRYBUTORA WODY

Części potrzebne do instalacji przewodu giętkiego dystrybutora wody

Podłączanie do przewodu 
giętkiego wody
Podłącz rurę wodną ze złączką i zaworem wody.
1. Zamknij główny zawór wody.
2. Podłącz złącze “A” do zaworu (kranu). 
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Klucz

     Śruba

Nakrętka

INFORMACJE GWARANCYJNE
Instalacja giętkiego przewodu wody nie jest objęta gwarancją 
producenta lodówki lub dystrybutora (kostkarki) lodu.
Dokładnie przestrzegaj instrukcji, aby ograniczyć do minimum 
ryzyko wystąpienia uszkodzeń.

Uwaga:
Jeśli złącze nie pasuje do istniejącego kranu (zaworu), udaj się do 
najbliższego autoryzowanego dealera w celu nabycia odpowiednich 
złączy.

UWAGA
Przewód giętki wody należy 

podłączyć do rury z zimną wodą.
Jeśli przewód będzie podłączony do 
ciepłej wody, może wystąpić usterka 

fi ltra.

Uchwyty i śruby 
przewodu giętkiego wody wody

Zatrzask fi ltra

Filtra

ZŁĄCZKA “A”

KRAN(ZAWÓR)
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Instalacja państwa lodówki typu 
side-by-side

Wybierz miejsce instalacji fi ltra. (Model z fi ltrem)
- Jeśli chcesz ponownie zmontować 

strony dopływu i odpływu wody fi ltra 
podczas jego instalacji, skorzystaj z 
ilustracji.

- Przetnij przewód giętki wody dołączony 
do fi ltra w odpowiednim miejscu po 
zmierzeniu odległości pomiędzy fi ltrem 
a zaworem (kranem) zimnej wody.

Usuń wszelkie resztki z fi ltra. 
(Model z fi ltrem)
- Otwórz główny zawór wody, aby 

sprawdzić czy woda przepływa przez 
rurę wody po stronie dopływu wody 
fi ltra.

- Jeśli przez przewód giętki nie przepływa 
woda, sprawdź czy zawór jest otwarty.

- Pozostaw zawór otwarty, aż zacznie 
wypływać czysta woda a wszelkie 
zabrudzenia zebrane podczas produkcji 
zostaną usunięte.

Przymocuj zaczepy fi ltra.
- Trzymaj zaczepy fi ltra w poprawnym 

położeniu (np. pod zlewem) i przymocuj 
je dobrze przykręcając śruby.

Unieruchom fi ltra w poprawnym 
położeniu.
- Przymocuj fi ltra w miejscu, zgodnie z 

ilustracją po prawej.

WYLOT PRZEWODU GIĘTKIEGO

BOK FILTRA
  90 stopni

WODA W FILTRA

STRONA 
DOPŁYWU 
WODY FILTRA

ZŁĄCZE

ILUSTRACJA 
INFORMACYJNA

STRONA 
ODPŁYWU 

FILTRA

WODA

FILTRA

PRZEWÓD 
GIĘTKI WODY

DWA ZACZEPY 
FILTRA

DWA ZACZEPY 
FILTRA

RURA WODNA

FILTRA

PASEK MOCUJĄCY

ZACZEPY 
FILTRA
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Podłącz przewód wody do lodówki
- Usuń pokrywę sprężarki lodówki.
- Podłącz przewód wody do zaworu, zgodnie z 

ilustracją.
- Po podłączeniu sprawdź, czy nie ma przecieków.
 Jeśli są, połącz ponownie.
- Ponownie zainstaluj pokrywę kompresora lodówki.

Przymocuj przewód wody.
- Za pomocą zamocowania ”A” zamocuj przewód 

wody do ściany (z tyłu lodówki).
- Po zamocowaniu przewodu giętkiego wody, 

upewnij się, czy nie jest nadmiernie pozaginany, 
ściśnięty lub zgnieciony.
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NAKRĘTKA ŁĄCZĄCA

INSTRUKCJE - POKRYWA 
SPRĘŻARKI LODÓWKI
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Instalacja państwa lodówki typu 
side-by-side

Usuwanie zabrudzeń pozostających w przewodzie giętkim wody po instalacji fi ltra.

1. OTWÓRZ główny zawór wody i ZAMKNIJ zawór do 
przewodu giętkiego wody.

2. Wylewaj wodę przez dystrybutor aż wypływająca 
woda będzie czysta (około 1 litr). Spowoduje to 
oczyszczenie układu dostarczania wody i usunięcie 
powietrza z przewodów wody.

3. W niektórych gospodarstwach domowych wymagane 
może być dodatkowe płukanie.

4. Otwórz drzwi lodówki i sprawdź, czy nie ma 
przecieków z fi ltra wody.

  Nowy wkład fi ltra może powodować krótkotrwałe wytryśnięcie wody z dystrybutora wody. 
Jest to spowodowane tym, że do przewodu giętkiego dostało się powietrze. Nie utrudnia to 
pracy.

Sprawdź ilość wody dostarczonej do tacy do lodu. (Opcja)

1. Podnieś pojemnik kostkarki i delikatnie wyciągnij ją z zamrażarki.
2.  Po przyciśnięciu przycisku do testowania przez 1,5 sekundy, pojemnik na kostki lodu zostanie 

wypełniony wodą z zaworu (kranu) wody po skręceniu tacy do lodu. Sprawdź czy poziom wody 
jest poprawny (patrz ilustracja poniżej).

 Jeśli poziom wody jest za niski, kostki lodu będą niewielkie. Jest to spowodowane problemem 
z głównymi rurami wody, a nie lodówką.

Lód Woda

Dystrybutor lodu (kostkarka)

Uchwyt pomiarowy

Sprawdź poziom wody
Przycisk 

do testowania

30_instalacja

2



Obsługa lodówki typu 
side-by-side Samsung
REGULACJA USTAWIEŃ LODÓWKI
Teraz po zakończeniu instalacji nowej lodówki, można dokonać regulacji jej ustawień i zacząć korzystać w pełni 
z jej funkcji.
Po przeprowadzeniu poniższych kroków lodówka powinna być całkowicie gotowa do pracy. Jeśli tak nie jest, 
sprawdź zasilanie lub jego źródło lub spróbuj skorzystać z rozdziału poświeconemu rozwiązywaniu problemów 
na końcu podręcznika. Jeśli macie Państwo więcej pytań, proszę skontaktować się z centrum serwisowym 
Samsung Electronics.

1. Proszę umieścić lodówkę w poprawnym miejscu z odpowiednim odstępem od ściany. Patrz 
instrukcje instalacji w niniejszym podręczniku.

2. Gdy lodówka jest podłączona do zasilania, oświetlenie wewnętrzne powinno zapalać się w 
momencie otwarcia drzwi.

3. Ustaw temperaturę na najniższy poziom i odczekaj godzinę.
 Zamrażarka powinna nieco się ochłodzić, a agregat powinien pracować płynnie.
4. Osiągnięcie odpowiedniej temperatury trwa kilka godzin od momentu włączenia lodówki.
 Gdy temperatura lodówki jest wystarczająco niska, możesz włożyć do niej produkty.
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OBSŁUGA LODÓWKI
Korzystanie z panelu sterowania

1
PRZYCISK SZYBKIEGO 
ZAMRAŻANIA (POWER 
FREEZE)

Skraca czas zamrożenia produktów w zamrażarce. Ta funkcja może 
być przydatna np. kiedy chce się szybko zamrozić łatwo psujące 
się produkty lub jeśli doszło do znacznego wzrostu temperatury w 
zamrażarce (Na przykład, jeśli drzwi były zostawione otwarte).

2
PRZYCISK ZAMRAŻARKI 
(FREEZER)

Naciśnij przycisk Freezer , aby ustawić żądaną temperaturę zamrażarki. 
Temperaturę można regulować w zakresie od -14°C (8°F) do -25ºC 
(-14°F).

3
PRZYCISK TYPU LODU 
(ICE TYPE)

Użyj tego przycisku, aby wybrać Cubed (kostki) lub Crushed 
(pokruszony lód) lub Ice off (dystrybutor lodu wyłączony).

4
PRZYCISK ZMIANY FILTRA 
(FILTER CHANGE)

Po wymianie fi ltra proszę przytrzymać ten przycisk wciśnięty przez 3 
sekundy, aby wyzerować zegar fi ltra.

5 PRZYCISK VACATION

W przypadku długiego wyjazdu na wakacje lub delegację lub okresu, 
w którym nie musisz używać lodówki, naciśnij przycisk Vacation. Po 
wybraniu funkcji wakacji, dioda LED przycisku Vacation będzie się palić.

 Zalecamy usunięcie żywności z przedziału podtrzymywania 
świeżości i pozostawienie zamkniętych drzwi, gdy funkcja Vacation 
jest włączona.

6
FUNKCJA BLOKADY 
RODZICIELSKIEJ (CHILD 
LOCK)

Po naciśnięciu przycisków Power Cool i Fridge jednocześnie przez 3 
sekundy, wszystkie przyciski są zablokowane. Dźwignie dystrybutora 
wody i lodu również nie będą działać. Aby wyłączyć tę funkcję, 
przytrzymaj te dwa przyciski wciśnięte ponownie przez 3 sekundy.

7
PRZYCISK LODÓWKI 
(FRIDGE)

Naciśnij przycisk Fridge , aby ustawić lodówkę na żądaną temperaturę.
Temperaturę można ustawić w zakresie od 1°C do 7°C (34°F i 45°F).

32_obsługa

RSA1S/N/V

 Dla celów wyższej efektywności energetycznej wskaźniki temperatury, Dual Flow oraz filtra na wyświetlaczu 

)zielony kolor( gasną jeśli lodówka nie jest otwierana. Dane na wyświetlaczu pojawiają się ponownie po 

naciśnięciu przycisków lub po otwarciu drzwi lodówki.



RSA1Z/U/D

Obsługa lodówki typu 
side-by-side Samsung
KORZYSTANIE Z WYŚWIETLACZA CYFROWEGO
Pole “88” po stronie zamrażarki - Freezer - podaje aktualną temperaturę w zamrażarce.
Pole “88” po stronie lodówki - Fridge - podaje aktualną temperaturę w lodówce.

Funkcja szybkiego zamrażania (Power Freeze) 

Ten symbol zapala się po włączeniu funkcji “Power Freeze”. Funkcja “Power Freeze” sprawdza 
się doskonale kiedy potrzebujemy dużo lodu. Naciśnij przycisk Power Freeze w celu zwiększenia 
produkcji lodu.
Kiedy wytworzono dość lodu, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć tryb “Power 
Freeze”.

 Podczas korzystania z tej funkcji wzrasta zużycie energii przez lodówkę.
     Tę funkcję należy włączyć na co najmniej 24 godziny przed włożeniem dużej
     ilości żywności do komory zamrażarki .

RSA1S/N/V
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Symbol fi ltra (Filter) 

Kiedy pali się lampka fi ltra, należy wymienić fi ltr. Zwykle fi ltr należy wymieniać co 6 miesięcy.
Po wyjęciu starego wkładu fi ltra i założeniu nowego (patrz strona 27, aby uzyskać instrukcję 
dotyczącą sposobu wymiany) wyłącz kontrolkę stanu fi ltra naciskając przycisk Ice Type na około 
3 sekundy.

Kontrolka zapali się ponownie po około 6 miesiącach informując o potrzebie wymiany wkładu 
fi ltra.

Jeśli nie używa się fi ltra wody, należy nacisnąć przycisk Ice Type przez ponad 5 sekund, po czym 
kontrolka fi ltra i litery „Filter Change“ zgasną.

Symbol blokady rodzicielskiej (Child Lock) 

Ikona zapali się po włączeniu funkcji Child Lock poprzez naciśnięcie przycisku Vacation oraz 
Fridge jednocześnie przez 3 sekundy.
Aby wyłączyć tą funkcję, naciśnij te dwa przyciski ponownie przez 3 sekundy.

Symbole Cubed Ice (kostki lodu), Crushed Ice (lód kruszony) i Ice maker off 
(wyłączenie dystrybutora lodu).

Można korzystać z kostek lodu lub lodu kruszonego wybierając 
odpowiednią opcję z panelu cyfrowego. Jeśli nie potrzebujesz 
lodu, wyłącz tą funkcję, aby oszczędzać wodę i energię.
Kontrolka Ice type wskazuje aktualnie wybraną opcję (rodzaj 
lodu lub brak lodu).

REGULACJA TEMPERATURY
Regulacja temperatury zamrażarki
Temperaturę zamrażarki można regulować w zakresie od -14°C (8°F) do -25ºC (-14°F) zgodnie 
z potrzebami. Naciskaj przycisk Freezer raz za razem aż do wyświetlenia żądanej temperatury 
na wyświetlaczu. Proszę pamiętać, że żywność, taka jak np. lody, może rozmrażać (topić) się w 
temperaturze -16ºC (4°F).
Wyświetlana temperatura będzie przełączać się po kolei pomiędzy -14°C (8°F) a -25ºC (-14°F). 
Po przełączeniu na -14ºC (8°F), ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie -25ºC 
(-14°F).
Pięć sekund po ustawieniu nowej temperatury wyświetlacz ponownie wyświetli aktualną 
temperaturę w zamrażarce. Wyświetlana temperatura będzie się zmieniać podczas stopniowego 
przestawiania się zamrażarki na nową temperaturę.

Regulacja temperatury lodówki
Temperaturę lodówki można regulować w zakresie od 7°C (45°F) do 1ºC (34°F) zgodnie z 
potrzebami. Naciskaj przycisk Fridge raz za razem aż do wyświetlenia żądanej temperatury na 
wyświetlaczu.

Procedura regulacji temperatury lodówki działa tak samo, jak w przypadku zamrażarki.
Naciskaj przycisk Fridge w celu ustawienia żądanej temperatury. Po kilku sekundach lodówka 
zacznie przełączać się na nowo ustawioną temperaturę. Zmiany temperatury są wyświetlane na 
panelu.

 Temperatura w lodówce lub zamrażarce może wzrastać z powodu zbyt częstego otwierania 
drzwi lub umieszczenia dużej ilości ciepłej lub gorącej żywności w środku.

 Może to powodować miganie wyświetlacza cyfrowego. Po tym jak zamrażarka i lodówka 
powrócą do normalnych ustawionych temperatur, wyświetlacz przestanie migać.

 Jeśli wyświetlacz będzie nadal migać, może istnieć potrzeba „zresetowania“ lodówki. Odłącz 
urządzenie od zasilania, odczekaj 10 minut, po czym podłącz je ponownie.

Rodzaj lodu

 Kostki Lód Wytwarzanie
  kruszony lodu wyłączone

34_obsługa

Górna i dolna osłona w tym modelu zamrażarki należą do przegród klasy dwugwiazdkowej. 
Oznacza to, że temperatura w przegrodach dwugwiazdkowych jest nieco wyższa niż w 
pozostałych komorach zamrażarki.



Obsługa lodówki typu 
side-by-side Samsung
KORZYSTANIE Z DYSTRYBUTORA LODU I ZIMNEJ WODY
Naciśnij przycisk Ice Type, aby wybrać żądany rodzaj lodu

 Lód jest zawsze wytwarzany w formie kostek. Po wybraniu opcji “Crushed”, kostkarka kruszy 
kostki lodu.

Pobieranie lodu
Wstaw szklankę pod otworem dystrybutora lodu i lekko naciśnij 
dźwignię dystrybutora lodu krawędzią szklanki. Pamiętaj 
by ustawić szklankę równo pod dystrybutorem, aby lód nie 
wyskakiwał.

Używanie dystrybutora zimnej wody
Wstaw szklankę pod otworem dystrybutora wody i lekko naciśnij 
dźwignię dystrybutora wody krawędzią szklanki. Pamiętaj by 
ustawić szklankę równo pod dystrybutorem, aby woda się nie 
wylewała.

• Nie wkładaj palców, rąk ani żadnych przedmiotów do otwory rynny ani pojemnika dystrybutora.
 - Może to być przyczyną obrażeń lub uszkodzenia mienia.
• Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów w otwór dystrybutora.
 - Może to spowodować obrażenia ciała.
• Używaj tylko urządzeń do lodu dołączonych do lodówki.
• Źródło zasilania lodówki w wodę może instalować i podłączać jedynie odpowiednio 

wykwalifi kowana osoba, a lodówkę można podłączać jedynie do źródła wody pitnej.
• Aby kostkarka do lodu pracowała poprawnie, wymagane jest ciśnienie wody 138 ~ 862 Kpa.

• W przypadku długiego wyjazdu i długiego okresu niekorzystania z dystrybutora wody lub lodu, 
należy zamknąć zawór wody.

 - W przeciwnym wypadku może dojść do wycieku wody.
• Wytrzyj nadmiar wilgoci wewnątrz i pozostaw drzwi otwarte.
 -  W przeciwnym wypadku w urządzeniu może powstawać niemiły zapach lub rozwijać się 

pleśń.

 obsługa_35

Popchnij

Popchnij

Bez lodu
Wybierz tę opcję, aby 
wyłączyć dystrybutor lodu 
(kostkarkę)

OSTRZEŻENIE

UWAGA
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PÓŁKI I KOMORY
Zamrażarka

Lodówka (Fridge)

Otwór zsuwania lodu 
(rynna) (opcja)

Komory na 
drzwiach

Pojemnik dystrybutora lodu 
(opcja)

Klosz lampy

Szklane półki

Szufl ady (opcje)

Przednia osłona nóżek

Klosz lampy

Szklana półka

Szufl ady na warzywa i 
owoce (opcje)

Szufl ada CoolSelect Duo 
(opcja)

Komora na nabiał

Tacka

Pojemnik na napoje Beverage 
Station (opcjonalny)

Komory na drzwiach
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Obsługa lodówki typu 
side-by-side Samsung
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

Przechowywanie żywności w zamrażarce
Konstrukcja lodówki Samsung typu Side-By-Side umożliwia korzystanie z wielu funkcji 
pozwalających na wydajne wykorzystanie miejsca. Pomagają w tym niektóre indywidualnie 
dostosowane komory, które stworzyliśmy specjalnie, aby Państwa żywność dłużej zachowała 
świeżość. Proszę pamiętać, by dobrze owijać żywność lub umieszczać ją w szczelnych 
pojemnikach, aby zapach żywności nie przedostawał się do lodówki.

obsługa_37

Aby uzyskać większą przestrzeń, można wyjąć szufladę(y) zamrażalnika poza dolną szufladą 
i tacką na lód (w modelach RSA1S***, RSA1V***, RSA1N*** oraz RSA1W***), ponieważ nie 
wpłynie to na właściwości termiczne i mechaniczne sprzętu. Podaną pojemność zamrażalnika 
uzyska się po wyjęciu tych elementów.
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Przechowywanie żywności w zamrażarce

1

RYNNA LODU 

OSTRZEŻENIE

Nie wkładaj palców, rąk ani żadnych przedmiotów do rynny dystrybutora lodu ani 
pojemnika dystrybutora. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie 
mienia.

2 PÓŁKI Można ich używać do przechowywania wszystkich rodzajów 
zamrożonej żywności.

3
KOMORY NA 
DRZWIACH

Można ich używać do przechowywania niewielkich opakowań z 
zamrożoną żywnością.

4 SZUFLADY

Najlepiej nadają się do przechowywania mięsa lub suchej 
żywności.
Przechowywane produkty powinny być starannie zawinięte w 
odpowiednią folię lub zapakowane w pojemniki.

Przechowywanie żywności w lodówce

5 PÓŁKI

Specjalna konstrukcja odporna na pękanie. Można ich używać do 
przechowywania wszystkich rodzajów żywności i napojów.
Okrągłe ślady na powierzchni szkła to normalne zjawisko i można 
je zwykle po prostu zetrzeć wilgotną ściereczką.

7 TACKA Najlepsze miejsce do przechowywania jajek.
Aby mieć do niej łatwy dostęp, ustaw ją na półce.

8
SZUFLADA 
COOLSELECT 
DUO (OPCJA)

Pomaga zachować smak i przedłużyć świeżość żywności. Używaj 
jej do przechowywania mięsa, warzyw, drobiu, ryb lub innej często 
spożywanej żywności.

9
SZUFLADA 
NA OWOCE I 
WARZYWA

Służy do zachowania świeżości przechowywanych warzyw i 
owoców. Szufl ada ma specjalną konstrukcję pozwalającą na 
regulację wilgotności.

q;
KOMORA NA 
NABIAŁ

Można jej używać do przechowywania małych produktów 
mlecznych, takich jak margaryna, masło, jogurt lub ser topiony.

qa
KOMORY NA 
DRZWIACH

Przeznaczona do przechowywania dużych i nieporęcznych 
produktów, takich jak duże butelki mleka lub inne duże butelki i 
pojemniki.

qs

POJEMNIK 
NA NAPOJE 
BEVERAGE 
STATION 
(OPCJE)

Może być używany do przechowywania często używanych 
produktów, np. napojów w puszkach lub przekąsek i umożliwia 
dostęp do nich bez potrzeby otwierania drzwi lodówki.

Butelki należy przechowywać ciasno razem, tak aby nie doszło do ich przewrócenia i wypadnięcia 
po otwarciu drzwi lodówki.

• Jeśli planuje się długi wyjazd, należy opróżnić i wyłączyć lodówkę. Wytrzyj nadmiar wilgoci 
wewnątrz i pozostaw drzwi otwarte. Pozwala to zapobiec powstawaniu niemiłych zapachów i 
rozwojowi pleśni.

• Jeśli lodówka nie będzie użytkowana przez długi okres, odłącz ją od zasilania wyciągając 
wtyczkę z gniazdka.

 - Uszkodzenie izolacji może spowodować pożar.

OSTRZEŻENIE

38_obsługa



Obsługa lodówki typu 
side-by-side Samsung
UŻYWANIE SZUFLADY COOLSELECT DUO (OPCJA)
Funkcja COOLSELECT Duo ma na celu choć trochę ułatwić nasze pełne obowiązków życie.

Mięso
Po wybraniu opcji MEAT (mięso) temperatura szufl ady 
CoolSelect Duo zostanie ustawiona na poziom 
odpowiedni do przechowywania mięsa lub wędlin poprzez 
doprowadzanie chłodu z zamrażarki do szufl ady. Ta funkcja 
pomaga również w dłuższym zachowaniu świeżości wędlin 
i mięsa.

Warzywa
Po wybraniu opcji VEGETABLE (warzywa) temperatura 
szufl ady CoolSelect Duo zostanie ustawiona na poziom 
odpowiedni do przechowywania warzyw i owoców poprzez 
odcięcie dopływu chłodu z zamrażarki do szufl ady. Ta 
funkcja pomaga również w dłuższym zachowaniu świeżości 
warzyw i owoców.

 Po włączeniu opcji “MEAT“ lub “VEGETABLE”, jeśli w szufl adzie znajdują się jakieś produkty, 
których NIE chcemy poddać działaniu zmienionej temperatury, należy je wyciągnąć z szufl ady.
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DEMONTAŻ AKCESORIÓW ZAMRAŻARKI
Czyszczenie i porządkowanie wnętrza zamrażarki jest bardzo proste.

1. Wysuń szklaną półkę wyciągając ją do oporu. 
Następnie podnieś ją delikatnie i wyjmij.

 Jeśli półka nie ma zaczepów na tylnej ściance 
zapobiegających pochylaniu, należy ją umieścić 
głęboko w poprawnym miejscu, gdzie znajdują 
się blokady na półki, zgodnie z ilustracją. 
W przeciwnym wypadku półka może wypaść z 
lodówki.

2. Wyjmij komorę drzwi przytrzymując ją dwiema rękami i 
delikatnie podnosząc ją do góry.

3. Wyjmij plastikową szufl adę wyciągając ją i lekko 
podnosząc.

4. Wyjmij pojemnik dystrybutora lodu podnosząc ją i 
wyciągając.

5. Wyjmij przednią osłonę nóżek otwierając drzwi zamrażarki 
i lodówki i wykręcając trzy śruby. Po wykręceniu śrub 
zdemontuj osłonę. Aby zamontować osłonę przednich 
nóżek na miejsce, wstaw ją w położenie wyjściowe i dokręć 
trzy śruby.

 Demontując osłonę nie używaj nadmiernej siły.
 W przeciwnym wypadku osłona może pęknąć i spowodować obrażenia ciała.

40_obsługa
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Obsługa lodówki typu 
side-by-side Samsung
DEMONTAŻ AKCESORIÓW LODÓWKI

1. Wyjmij szklaną półkę wysuwając ją do oporu. 
Następnie podnieś ją delikatnie i wyjmij.

 Jeśli półka nie ma zaczepów na tylnej ściance 
zapobiegających pochylaniu, należy ją umieścić 
głęboko w poprawnym miejscu, gdzie znajdują 
się blokady na półki, zgodnie z ilustracją. 
W przeciwnym wypadku półka może wypaść z 
lodówki.

2. Wyjmij szufl adę na warzywa i owoce naciskając 
wgłębienia znajdujące się po prawej i lewej 
wewnętrznej stronie szufl ady i wysuń ją do siebie.

 Trzymając szufl adę jedną ręką, podnieś ją 
nieznacznie pociągając do siebie i wyjmij ją z 
lodówki.

3. Wyjmij komorę na drzwiach na napoje trzymając 
ją dwiema rękami i podnosząc delikatnie.

 Przed rozpoczęciem demontażu akcesoriów, proszę 
dopilnować by żywność znajdująca się w urządzeniu w tym 
nie przeszkadzała.

 Jeśli to możliwe, wyjmij całą żywność, aby zmniejszyć 
ryzyko wypadku.

 obsługa_41
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UWAGA

Obsługa lodówki typu 
side-by-side Samsung
CZYSZCZENIE LODÓWKI
Dbanie o lodówkę Samsung typu Side-By-Side przedłuża jej trwałość i chroni ją przed powstawaniem niemiłych 
zapachów i rozwojem zarazków.

Czyszczenie w środku
Umyj ścianki wewnętrzne i akcesoria delikatnym detergentem i 
wytrzyj do sucha miękką ściereczką. Aby oczyścić urządzenie 
dokładniej, można wyjąć szufl ady i półki. Proszę tylko pamiętać o 
ich osuszeniu przed ponownym zamontowaniem.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Wytrzyj panel cyfrowy i wyświetlacz czystą miękką ściereczką.
Spryskaj ściereczkę do czyszczenia wodą zamiast pryskać wodą 
bezpośrednio na powierzchnię lodówki. Pozwoli to uzyskać 
równomierne rozprowadzenie wilgoci na powierzchni. Drzwi, 
uchwyty i powierzchnię obudowy należy czyścić delikatnym 
detergentem a następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką. 
Aby utrzymać estetyczny wygląd lodówki, należy wypolerować 
powierzchnie zewnętrzne raz lub dwa razy do roku.

Do czyszczenie nie używać benzenu, rozcieńczalnika ani środka 
Clorox™.
Takie środki mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia i 
spowodować ryzyko pożaru.

Czyszczenie gumowych uszczelek drzwi
Jeśli gumowe uszczelki drzwi są zabrudzone, drzwi mogą nie 
zamykać się poprawnie a lodówka nie będzie pracować wydajnie. 
Proszę utrzymywać uszczelki drzwi w czystości czyszcząc drzwi 
delikatnym detergentem i wilgotną ściereczką. Następnie należy 
wytrzeć je do sucha czystą miękką ściereczką.

Nie spryskiwać lodówki wodą, gdy jest ona podłączona do 
zasilania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. 
Nie czyścić lodówki benzenem, benzyną, rozcieńczalnikiem ani 
podobnymi silnymi środkami, aby uniknąć ryzyka pożaru..

Czyszczenie barku półki domowej
Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia dystrybutora lodu i wody.
Następnie należy wytrzeć ją do sucha czystą miękką ściereczką.

OSTRZEŻENIE
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Obsługa lodówki typu 
side-by-side Samsung
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

 obsługa_43

OSTRZEŻENIE

Nie wymieniaj diody LED samodzielnie i w razie konieczności skontaktuj 
się z wyspecjalizowanym technikiem.
Upewnij się, że nowa dioda LED jest taka sama, jak poprzednia.
Nie uszkodź osłony lampy.
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UŻYWANIE DRZWI
Drzwi lodówki posiadają specjalną funkcję otwierania i zamykania, dzięki czemu zamykane są dokładnie i 
szczelnie.
Podczas otwierania drzwi pozostaną odchylone i otwarte dopiero po osiągnięciu określonego punktu. Kiedy 
drzwi nie są otwarte wystarczająco - na tyle by odblokowała się funkcja zamykania - zamkną się automatycznie.
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Rozwiązywanie problemów
PROBLEM ROZWIĄZANIE
Lodówka nie działa 
wcale albo nie chłodzi 
wystarczająco.

• Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest podłączona prawidłowo.
• Czy temperatura na panelu cyfrowym jest ustawiona poprawnie? Spróbuj ustawić 

niższą temperaturę.
• Czy lodówka nie stoi w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w pobliżu 

źródła ciepła?
•  Czy tył lodówki nie znajduje się za blisko ściany, co utrudnia cyrkulację powietrza?

Jedzenie w lodówce 
jest zamrożone.

• Czy temperatura na panelu cyfrowym jest ustawiona poprawnie? Spróbuj ustawić 
wyższą temperaturę.

• Czy temperatura w pomieszczeniu nie jest bardzo niska?
• Czy w najchłodniejszych częściach lodówki nie jest przechowywane pożywienie o 

dużej zawartości wody? Przełóż te produkty do głównej komory lodówki, zamiast 
przechowywać je w szufl adzie CoolSelect Duo™.

Słyszysz nietypowy 
hałas lub dźwięki.

• Sprawdź, czy lodówka jest ustawiona poziomo i stabilnie.
•  Czy tył lodówki nie znajduje się za blisko ściany, co utrudnia cyrkulację powietrza?
•  Czy nic nie spadło za lub pod lodówkę?
• Ze środka urządzenia słychać odgłos „tykania“. To normalne. Dźwięk ten pojawia 

się, gdy poszczególne akcesoria kurczą się lub rozszerzają w wyniku zmiany 
temperatury w lodówce.

Przednie rogi lodówki 
i jej boki są gorące i 
skrapla się na nich 
para.

• To, że te części są ciepłe jest normalne, ponieważ w przednich rogach lodówki 
zamontowano układy grzewcze zapobiegające skraplaniu się pary.

• Czy drzwi lodówki są otwarte? Skroplona para może pojawić się, gdy drzwi 
pozostaną otwarte na długi czas.

Dystrybutor nie 
podaje lodu.

• Czy odczekano 12 godzin od zamontowania przewodu wody przed rozpoczęciem 
wytwarzania lodu?

• Czy przewód giętki wody jest podłączony a zawór odcinający otwarty?
• Czy nie wyłączono funkcji wytwarzania lodu ręcznie? Sprawdź czy opcja rodzaju 

lodu (Ice Type) jest ustawiona na Cubed (kostki) lub Crushed (kruszony lód).
• Czy w pojemniku na lód zablokował się lód?
• Czy temperatura zamrażarki nie jest zbyt wysoka? Spróbuj ustawić niższą 

temperaturę zamrażarki.
Wewnątrz lodówki 
słychać bulgotanie 
wody.

• To normalne zjawisko. Odgłos bulgotania powoduje obieg płynu chłodniczego w 
lodówce.

W lodówce panuje 
nieprzyjemna woń.

• Czy jakiś produkt się nie zepsuł?
• Pamiętaj, by szczelnie owijać lub zamykać żywność o silnym zapachu (np. ryby).
• Regularnie czyść urządzenie i wyrzucaj żywność zepsutą lub prawdopodobnie 

zepsutą.
Na ścianach 
zamrażarki pojawia 
się szron.

• Czy otwór wentylacyjny jest zablokowany? Usuń wszelkie przeszkody, tak aby 
mogło dochodzić do swobodnego obiegu powietrza.

• Pozostaw wystarczający odstęp pomiędzy przechowywanymi produktami, aby 
zapewnić skuteczny obieg powietrza.

• Czy drzwi zamrażarki są prawidłowo zamknięte?
Dystrybutor wody nie 
działa.

• Czy przewód giętki wody jest podłączony a zawór odcinający otwarty?
• Czy przewód giętki wody nie jest ściśnięty, zaplątany itp.?
 Dopilnuj by przewód przebiegał swobodnie.
• Czy zbiornik wody nie jest zamarznięty wskutek zbyt niskiej temperatury lodówki?
 Ustaw wyższą temperaturę na głównym panelu obsługi.
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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 firmach 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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Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung,

zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

COUNTRY CALL Web site

AUSTRIA

0800-SAMSUNG (0800-7267864)

[Only for Premium HA] 0800-366661

[Only for Dealers] 0810-112233

www.samsung.com/at/support

BELGIUM 02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)

www.samsung.com/be_fr/support (French)

BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/support

BULGARIA 800 111 31 , Безплатна телефонна линия www.samsung.com/bg/support

CROATIA 072 726 786 www.samsung.com/hr/support

CZECH
800 - SAMSUNG

(800-726786)
www.samsung.com/cz/support

DENMARK  70 70 19 70 www.samsung.com/dk/support

FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support

FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support

GERMANY

0180 6 SAMSUNG bzw. 

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem 

Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 

0180 6 67267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem 

Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

www.samsung.com/de/support

CYPRUS 8009 4000 only from landline,  toll free

GREECE

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) 

only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)

0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support

ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)

[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)
www.samsung.com/it/support

LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/support

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support

SLOVENIA

080 697 267 (brezplačna številka)

090 726 786 (0,39 EUR/min)

klicni center vam je na voljo od ponedeljka 

do petka od 9. do 18. ure.

www.samsung.com/si

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com/nl/support

NORWAY 815 56480 www.samsung.com/no/support

POLAND

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

[HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

www.samsung.com/pl/support

PORTUGAL 808 20 7267 www.samsung.com/pt/support

ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )

Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support

SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support

SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG

(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support

SPAIN
0034902172678 

[HHP] 0034902167267
www.samsung.com/es/support

SWEDEN 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) www.samsung.com/se/support

SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)

www.samsung.com/ch_fr/support (French)

UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support

EIRE 0818 717100 www.samsung.com/ie/support

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support

LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support

www.samsung.com/gr/support

SAMSUNG
矩形




