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Informace o bezpečnosti

•

Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si pečlivě
přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli, jak bezpečně
a efektivně využívat vlastností a funkcí tohoto spotřebiče.
Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud
nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich
bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou
o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby
s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí
a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související
nebezpečí.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí
provádět děti bez dozoru.
Varování a důležité bezpečnostní pokyny v tomto návodu
nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým
může dojít.
Při instalaci, údržbě a obsluze zařízení je vaší zodpovědností
používat zdravý rozum, opatrnost a péči.
Vzhledem k tomu, že se tyto následující pokyny týkají různých
modelů, vlastnosti vaší chladničky se mohou mírně lišit od
vlastností popsaných v tomto návodu a ne všechna varování
musí platit. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, obraťte se na
nejbližší servisní středisko nebo vyhledejte pomoc a informace
online na adrese www. samsung.com.
R-600a nebo R-134a se používají jako chladivo. Zkontrolujte
štítek kompresoru umístěný na zadní straně spotřebiče nebo
na štítku v chladničce, a zjistěte, které chladivo se ve vaší
chladničce používá. Pokud tento produkt obsahuje hořlavý
plyn (chladivo R-600a), ohledně bezpečné likvidace tohoto
produktu kontaktujte místní úřad.
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Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu
nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být
velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna,
zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
Nikdy nespouštějte spotřebič prokazující známky poškození.
Máte-li pochybnosti, obraťte se na prodejce. V místnosti musí
být 1 m³ prostoru na každých 8 g chladiva R-600a, které
se nachází ve spotřebiči. Množství chladicí látky ve vašem
konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku ve
spotřebiči.
Chladicí látka vytékající z trubek by se mohla vznítit nebo
způsobit zranění očí. Pokud dochází k úniku chladicí kapaliny
z potrubí, vyvarujte se jakémukoli otevřenému plameni
a místnost okamžitě vyvětrejte.
Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo explozi.

V
 arování: Nebezpečí požáru/hořlavé materiály
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Důležité bezpečnostní symboly a opatření:
Informace o bezpečnosti

Dodržujte, prosím, všechny bezpečnostní pokyny uvedené v této
příručce. V tomto návodu jsou použity následující bezpečnostní
symboly.
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné
zranění, poškození majetku a/nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné
zranění osob nebo poškození majetku.
POZNÁMKA
Užitečné informace, které pomohou uživatelům porozumět
funkcím chladničky.
Tato upozornění jsou zde uvedena, aby zabránila vašemu
zranění nebo zranění ostatních. Pečlivě se jimi řiďte, prosím.
Návod po přečtení uschovejte na bezpečné místo.

Čeština
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Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát,
aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
Chladicí látka vytékající z trubek by se mohla vznítit nebo
způsobit zranění očí. Zjistíte-li únik plynného chladiva,
nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení
a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti,
kde je spotřebič umístěn.
Tento spotřebič obsahuje malé množství izobutanového
chladiva (R-600a), což je zemní plyn s vysokou
environmentální kompatibilitou, který je však také hořlavý.
Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát,
aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
Během transportu a instalace chladničky se nedotýkejte
vodní hadice na zadní straně chladničky.
To může chladničku poškodit a v důsledku nelze použít
dávkovač vody.

Důležité výstrahy vztahující se k instalaci
VAROVÁNÍ
•
•
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Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa,
na kterých může přijít do kontaktu s vodou.
Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani
tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles
nebo jiných spotřebičů.
Čeština    
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Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami
několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být
zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí
odpovídá parametrům na typovém štítku.
Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje
přetížení elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání
kabeláže a může být příčinou požáru.
Je-li zásuvka uvolněná, zástrčku do ní nezapojujte.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě vykazuje
známky poškození nebo opotřebení.
Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké
předměty.
Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
Přívodní kabel nekruťte a neutahujte.
Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty, nepokládejte
na něj těžké předměty, neumisťujte jej mezi předměty
a neschovávejte kabel v prostoru za spotřebičem.
Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel
nepřiskřípli a nepoškodili.
Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Chladničku nikdy neodpojujte tak, že byste zatáhli za napájecí
kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
Poškození přívodního kabelu může mít za následek zkrat,
požár nebo úraz elektrickým proudem.
V okolí chladničky nepoužívejte spreje.
Použití spreje v blízkosti chladničky může způsobit explozi
nebo požár.
Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.

Informace o bezpečnosti
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Informace o bezpečnosti
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Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována
v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel
visel směrem dolů.
Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče
s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo
poškozený zadní částí chladničky.
Obaly skladujte mimo dosah dětí.
Existuje riziko udušení v případě, že si dítě obal nasadí na hlavu.
Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zásuvka po dokončení
instalace přístupná.
V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požár.
Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném
místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření
a působení vody (dešťové kapky).
Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní
kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti
Samsung Electronics.
Hrozí nebezpečí požáru.
Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené
svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové
předměty atd.) na spotřebič.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům
s funkcí výrobku nebo zranění.
Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí
odstranit všechny ochranné plastové fólie.
Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou
hrát s pojistnými kroužky určenými pro seřizování dveří nebo
se svorkami pro uchycení vodovodní přípojky.
Čeština    
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Existuje riziko úmrtí v důsledku udušení, pokud dítě pohltí
přídržný kroužek nebo sponku na vodním potrubí. Přídržné
kroužky a sponky uchovejte mimo dosah dětí.
Chladničku je nutné uzemnit.
Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části spotřebiče
se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna. Probíjení
spotřebiče může vést k závažným úrazům způsobeným
elektrickým proudem.
Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí, telefonní
vedení ani jiné možné bleskosvody.
Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení
spotřebiče a úrazům způsobeným elektrickým proudem.
Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi,
nebo k problémům s funkcí výrobku.
Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte
poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte
upevnění zásuvky.
Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit
výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.
Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný
technik nebo servisní společnost.
V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo zranění.
Při umístění přístroje se ujistěte, že napájecí kabel není
zachycen nebo poškozen.
Do zadní části spotřebiče neumisťuje několik přenosných
zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

Informace o bezpečnosti
Upozornění vztahující se k instalaci
Informace o bezpečnosti

UPOZORNĚNÍ
•
•
•
-
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Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým
prostorem okolo.
Pokud není chladnička ve vyrovnané poloze, může dojít ke
snížení chladivosti a životnosti.
Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být
zakryté.
Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2 hodiny, než do ní
začnete vkládat potraviny.
Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou
kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem,
požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.

Čeština    
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Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly
spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky)
do spodní a zadní části chladničky.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Ostré hrany mohou způsobit poranění.
Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů
v mrazničce uložených mokrýma rukama.
Mohli byste si způsobit omrzliny.
Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky (benzen,
ředidla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan butan apod.).
Tato chladnička je určena pouze pro skladování potravin.
Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si
s přístrojem nebudou hrát.
Prsty uchovejte mimo oblasti „zaseknutí“. Odstup mezi dveřmi
a skříní musí být nezbytně malý. V případě přítomnosti dětí
buďte při otevírání dveří opatrní.
Nedovolte dětem věšet se na dveře nebo dveřní přihrádky.
Může dojít k vážným zraněním.
Nedovolte dětem lézt do chladničky. Mohly by uvíznout.

Čeština
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Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
Ostré hrany mohou způsobit poranění.
V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené
k výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují
přesně regulovanou teplotu.
Nevkládejte do chladničky/mrazničky elektrické spotřebiče
a nepoužívejte je uvnitř, pokud k takovému užívání nejsou
určeny výrobcem.
V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře, okamžitě
spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní
středisko Samsung Electronics.
Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní
kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti
Samsung Electronics.
Hrozí nebezpečí požáru.
Nedovolte dětem stoupat na police.
Police by se mohla zlomit.
Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru
a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru chladničky.
Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí
v zásuvce.
Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit
zranění nebo poškození zařízení.
Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako například
insekticidy.
Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou také způsobit
úraz elektrickým proudem, požár nebo poškodit výrobek.

Čeština    
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Do otvoru dávkovače vody, do žlábku zásobníku ledu ani do
nádoby výrobníku ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné látky
citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty, suchý led,
léky nebo chemikálie.
Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč
vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem
odstranění nepříjemných pachů.
Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek plňte pouze pitnou
vodou (minerální nebo čištěnou vodou).
Nenalévejte do zásobníku čas, džusy nebo iontové nápoje.
Hrozí poškození chladničky.
Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky
či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.)
na spotřebič. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru,
problémům s funkcí výrobku nebo zranění. Na chladničku
nestavte nádoby s vodou.
V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení
procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
Nepoškoďte chladící okruh.
Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
Poličku neumisťujte obráceně. Zarážka poličky by nemusela
fungovat.
V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
Prsty uchovejte mimo oblasti „zaseknutí“. Odstup mezi dveřmi
a skříní musí být nezbytně malý. V případě přítomnosti dětí
buďte při otevírání dveří opatrní.
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Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřibližujte se s otevřeným
ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně
větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
Nezapínejte ventilátor.
Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem
nebo servisním zástupcem.
Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly
vypadnout.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování potravin.
Do otvoru dávkovače vody, do žlábku zásobníku ledu ani
do nádoby výrobníku ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné
předměty.
Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami
od sebe.
Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné,
ocelové dráty atd.).
Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší
servisní středisko.
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem,
požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení,
kontaktujte nejbližší servisní středisko.
Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny nebo
kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky a kontaktujte
servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze
zásuvky.

Čeština    
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V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit
problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt
osvětlení ani osvětlovací těleso.
Obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel
a zkontrolujte upevnění zásuvky.
Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.

Informace o bezpečnosti
Upozornění vztahující se k použití
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Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do
mrazničky. Do prostoru mrazáku neukládejte perlivé nebo
šumivé nápoje. Do mrazáku neukládejte láhve ani skleněné
nádoby.
Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
Vodovodní přípojku chladničky připojte pouze k přívodu pitné
vody. Aby výrobník ledu fungoval správně, je nutný tlak vody
20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa). Pokud budete delší dobu mimo
domov (například na dovolené) a zásobníky na vodu nebo led
nebudete používat, zavřete přívod vody.
Jinak může dojít k úniku vody.
Pokud nebudete chladničku velmi dlouho používat (3 týdny
nebo déle), vyprázdněte ji včetně nádoby na led, odpojte ji od
elektrické sítě, uzavřete vodovodní ventil, otřete přebytečnou
vlhkost z vnitřních stěn a nechte otevřená dvířka, aby uvnitř
chladničky nedocházelo ke vzniku zápachu a plísní.
V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů
v zadní části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu
uvnitř chladicího prostoru.
Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je
uzavřete do vzduchotěsných nádob.
Neukládejte do mrazničky skleněné nádoby, lahve a perlivé
nápoje. Mohou zmrznout a prasknout. Prasklé nádoby na
nápoje mohou způsobit zranění.
Čeština    
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Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou na
mražených potravinách.
Chladničku není nutné odpojovat od elektrické sítě, pokud
nebudete doma déle než tři týdny. Pokud však budete pryč
více než tři týdny, vytáhněte všechny potraviny a led v nádobě
na led, odpojte chladničku od sítě, zavřete vodní ventil, otřete
přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře otevřené,
aby se zabránilo zápachům a plísni.
Neukládejte do mrazničky skleněné nádoby, lahve a perlivé
nápoje.
Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit zranění.
Do prostoru mrazničky nevkládejte šumivé nápoje. Do
mrazničky nikdy nevkládejte skleněné láhve nebo plechovky.
Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění
nebo poškození zařízení.
Záruka a zásahy.
Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou na tomto
spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti Samsung a
společnost Samsung v takových případech neodpovídá za
jakékoli bezpečnostní incidenty nebo škody způsobené těmito
úpravami.
Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic neblokuje.
Jsou-li ventilační otvory blokovány, zejména plastovým
sáčkem, chladnička se může přechladit. Pokud chlazení trvá
příliš dlouho, vodní filtr se může rozbít a způsobit únik vody.
Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
Po odpojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte alespoň
pět minut, než jej opět zapojíte.
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Pokud plánujete dlouhou dovolenou nebo nebudete používat
chladničku po dlouhou dobu (3 týdny nebo déle), vyprázdněte
ji včetně nádoby na led, odpojte ji od sítě, zavřete vodní ventil,
otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře
otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísni.
V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej
ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung
Electronics.
Vyhýbejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se
skleněnými povrchy.
Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.
Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek používejte pouze
s pitnou vodou (kohoutkovou, minerální nebo filtrovanou).
Neplňte nádrž čajem nebo sportovními nápoji. Mohlo by to
vést k poškození chladničky.
Dejte pozor na případné uvíznutí prstů ve dveřích chladničky.
Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Zeleninu neskladujte ve dveřích chladničky. Olej může
ztuhnout, což zapříčiní špatnou chuť a obtížnost použití. Navíc
může dojít k úniku otevřeného zásobníku a vytečený olej může
způsobit prasknutí kazety. Po otevření zásobníku s olejem je
nejlepší udržovat nádobu na chladném a stinném místě, jako
je skříň nebo komora.
Příklady rostlinného oleje: olivový olej, kukuřičný olej, hroznový
olej atd.
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Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch chladničky.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů.
Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem
odstranění nepříjemných pachů.
Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např. voda),
odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní
středisko.
V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
K odstranění cizích látek nebo prachu použijte čistý, suchý
hadřík. Při čištění zástrčky nepoužívejte mokrý nebo navlhčený
hadřík.
V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.
Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani žádné
předměty.
Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
K čištění chladničky použijte čistou houbičku nebo měkký hadřík
a jemný čisticí prostředek.
Čeština
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Na vnější povrchy (dvířka a skříň), plastové díly a vnitřní
obložení a těsnění nepoužívejte abrazivní ani hrubé čisticí
prostředky, například spreje na okna, čisticí písky, hořlavé
kapaliny, kyselinu chlorovodíkovou, čisticí vosky, koncentrované
čisticí prostředky, bělidla ani čisticí prostředky obsahující ropné
produkty.
Mohlo by dojít k poškrabání nebo poškození materiálu.
Skleněné police ani kryty nečistěte teplou vodou, pokud jsou
studené. Skleněné police a kryty by mohly v případě náhlých
změn teploty nebo nárazů (například úder nebo pád) prasknout.
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Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem
šetrným k životnímu prostředí.
Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není
poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
R-600a nebo R-134a se používají jako chladničky. Zkontrolujte
štítek kompresoru umístěný na zadní straně spotřebiče nebo
na štítku v chladničce, a zjistěte, které chladivo se ve vaší
chladničce používá. Pokud tento produkt obsahuje hořlavý
plyn (chladicí kapalina R-600a), ohledně bezpečné likvidace
tohoto produktu kontaktujte místní úřad.
Při likvidaci této chladničky odstraňte těsnění dveří / dveří
a západku dveří tak, aby se malé děti nebo zvířata nemohly
dostat dovnitř. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno,
že si s přístrojem nebudou hrát. V případě uvíznutí by se děti
mohly zranit nebo udusit.
V případě uvíznutí by se děti mohly zranit a udusit a zemřít.
V izolaci je použitý cyklopentan. Plyny v izolačním materiálu
vyžadují při likvidaci speciální postup. V souvislosti s ekologickou
likvidací tohoto produktu kontaktujte místní úřady.
Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí.
Mohou pro ně představovat nebezpečí.
V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný balicí
materiál, hrozí nebezpečí udušení.

Čeština
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V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou
společnost s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
Většina poruch napájení, jejichž oprava proběhne během
hodiny či dvou, teplotu ve vaší chladničce neovlivní. Nicméně
v okamžiku výpadku napájení byste měli minimalizovat počet
otevření dveří.
Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než 24 hodin,
vyjměte veškeré mražené potraviny.
Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v mrazničce
může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny tak mohou
začít tát) v případě, že se bude delší dobu nacházet na
místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod přípustnými
hodnotami.
Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a může
mít negativní dopad na jejich čerstvost.
Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená,
že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost bude probíhat
automaticky.
Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků
norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu zvýšení
teploty zmrazených potravin během odmrazování mrazničky,
zabalte je do několika vrstev novinového papíru.
Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do
mrazničky.
Teplota části (částí) se dvěma hvězdičkami nebo prostoru
(prostorů), které mají symbol dvou hvězdiček ( ) je o něco
vyšší než teplota v ostatních částech mrazničky. Část (části)
nebo prostor (prostory) se dvěma hvězdičkami je (jsou)
založena (založeny) na pokynech a/nebo stavu dodání.
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Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti s přiměřenou
ventilací. Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu
záření a nikdy jej nestavte do blízkosti přímého zdroje tepla
(například radiátoru).
Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační otvory
a mřížky.
Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky vychladnout.
Zmrazené potraviny nechte rozmrazit v chladničce. Nízké
teploty zmrazených teplot můžete současně využít k chlazení
potravin uložených v chladničce.
Při vkládání nebo vyjímání potravin nenechávejte dveře
chladničky dlouho otevřené. Čím kratší dobu jsou dveře
otevřené, tím menší námraza se v mrazničce vytvoří.
Instalaci chladničky se doporučuje provést s dostatečným
volným místem v zadní části a po stranách. To pomůže snížit
spotřebu energie a vaše účty za energie.
Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním
vnitřních částí (přihrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých
byly umístěny výrobcem.

Spotřebič je určen pro použití v domácnostech
a podobném prostředí, tedy například
•
•
•
•

v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích
a jiných pracovištích;
na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných
obytných prostor;
hostinských pokojích;
pro catering a ostatní podobná prostředí
Čeština
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Správná likvidace tohoto produktu
(Likvidace elektrického a elektronického odpadu)
(Platí v zemích se systémy sběru tříděného odpadu)
Tato značka na produktu, příslušenství nebo v literatuře znamená,
že produkt a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka,
sluchátka, USB kabel) nesmí být na konci životnosti vyhozeny do
běžného domácího odpadu. Abyste předešli možnému poškození
životního prostředí nebo lidského zdraví, oddělte tyto předměty od
běžného odpadu, recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné
opětovné použití materiálů.
Uživatelé musí kontaktovat buď prodejce, u kterého tento produkt
zakoupili nebo místní úřad a zjistit, kde a jak mohou tyto předměty
ekologicky recyklovat.
Komerční uživatelé musí kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat
všeobecné obchodní podmínky, které jsou součástí kupní smlouvy.
Tento produkt a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidovány
s běžným komerčním odpadem.

Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající
se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH, naleznete
na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(Pouze v případě produktů prodávaných v zemích EU)
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Instalace
Příprava na instalaci chladničky
Blahopřejeme vám k zakoupení chladničky Samsung Side-by-Side Doufáme,
že budete mít radost z mnoha moderních funkcí a účinnosti, kterou tento nový
spotřebič nabízí.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku
Stabilní, vyrovnaný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory
spotřebiče
Mimo přímé sluneční světlo
S dostatečným prostorem pro otevírání a zavírání dveří
Mimo dosah zdrojů tepla.
S dostatečným prostorem pro údržbu a servis
Přípustný rozsah okolní teploty: od 5 °C do 43 °C

•

Instalace

•
•
•
•
•

Rozsah teplot pro efektivní výkon
Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot
určeného klimatickou třídou.
Třída

Symbol

Rozšířený teplotní rozsah
Teplota
Subtropická
Tropická

SN
N
ST
T

Rozsah okolní teploty (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 až +32
+10 až +32
+16 až +32
+16 až +32
+16 až +38
+18 až +38
+16 až +43
+18 až +43

POZNÁMKA
• Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou,
frekvencí, se kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití
adekvátního nastavení teploty.
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Požadavky na volný prostor
Zajistěte dostatečný prostor pro instalaci chladničky na rovný povrch.
Celkový prostor potřebný při použití. Viz nákresy a rozměry níže.

25 mm

minimálně
50 mm
1163 mm

Instalace

minimálně
50 mm

25 mm
1546 mm

POZNÁMKA
• Při instalaci zajistěte prostor vpravo, vlevo, vzadu a nahoře. To pomůže snížit spotřebu
energie a vaše účty za energie.
• Chladničku neinstalujte na místa, na kterých teplota klesne pod 50 °F (10 °C).
• Než odstraníte dveře mrazničky, ujistěte se, že jste odpojili přívod vody.

Čeština
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Instalace
Sejmutí dveří chladničky
V případě, že chladnička nemůže projít dveřmi, můžete sejmout dveře.
Skutečný vzhled chladničky se může lišit od obrázku a popisu v závislosti na
vašem modelu a zemi.

1. Sejmutí krytu přední nohy

Nejprve otevřete dveře mrazničky i chladničky a po otočení třemi šrouby proti
směru hodinových ručiček sejměte kryt přední nohy.

Instalace
Oddělení přívodního vodovodního potrubí od chladničky.
1. Vodovodní potrubí sejměte stisknutím spojky

1

:

1
2

POZNÁMKA

• Vodovodní potrubí neřežte. Jemně ho odpojte od spojky.

28
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a potrubí poté vysuňte

2

.

Instalace
2. Sejmutí dveří mrazničky
Několik věcí, které je třeba zmínit.
• Ujistěte se, že dveře můžete snadno vysunout, aby nedošlo k ohnutí nebo nalomení závěsů.
• Dejte pozor, abyste nepoškodili vodovodní potrubí a kabeláž na dveřích.
• Abyste předešli poškození nebo poškrábání dveří, položte je na chráněný povrch.
1. Když jsou dveře mrazničky zavřené, odstraňte kryt horního závěsu 1 ,
použijte šroubovák a potom kabely jemně odpojte, jemně je oddělte 2 .

Instalace

2
1

2. Odstraňte šrouby závěsu 3 a zemnící šroub 4 , otáčejte je proti směru
hodinových ručiček a sejměte horní závěs 5 . Dejte pozor, aby na vás
dveře během snímání nespadly.
4
3

5

3. Dveře ze spodního závěsu
7

6

6

sejměte opatrným zdvihnutím dveří nahoru

7

.

UPOZORNĚNÍ
• Dejte pozor, abyste
nepoškodili vodovodní
potrubí a kabeláž na dveřích.

Čeština

29

Instalace
Sejmutí dveří chladničky
1. Když jsou dveře zavřené, kryt horního závěsu
šroubováku.

1

sejměte pomocí

1

Instalace

2. Odstraňte šrouby závěsu 2 a zemnící šroub 3 , otáčejte je proti směru
hodinových ručiček a sejměte horní závěs 4 . Dejte pozor, aby na vás
dveře během snímání nespadly.

2
3
4

3. Dveře ze spodního závěsu

30
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5

sejměte zdvihnutím dveří nahoru

6

.

Instalace
Opakované nasazení dveří chladničky
Jakmile chladničku bezpečně umístíte na místo, kde ji chcete ponechat, je čas
nasadit dveře zpět.

Opakované nasazení dveří mrazničky

7

5

3

6

4

Instalace

1. D
 řík horního závěsu 3 zasuňte do
otvoru v rohu dveří mrazničky 4 .
Ujistěte se, zda je závěs vyrovnaný
mezi otvorem pro horní závěs 5
a otvorem ve skříni 6 a znovu
vložte šrouby závěsu 7 a zemnicí
šroub 8 , otočte jimi ve směru
hodinových ručiček.

8

2. Znovu zapojte kabely.

3P
 řední část krytu horního závěsu
9 dejte do přední části horního
závěsu 10 a znovu upevněte
pomocí šroubu.

10
9

Čeština
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Instalace
Opakované nasazení dveří chladničky

1. O
 tvor v rohu dveří chladničky 3
umístěte nad spodní 4 závěs.

3

4

Instalace

2. D
 řík horního závěsu 5 zasuňte do otvoru
v závěsu 6 Ujistěte se, zda je závěs
vyrovnaný mezi otvorem horního závěsu
7 a otvorem v horní části skříně 9 . Potom
znovu nasaďte šrouby závěsu 9 a zemnicí
šroub 10 , otočte je ve směru hodinových
ručiček.

3. P
 řední část krytu horního závěsu
11 umístěte do přední části
horního závěsu 12 a znovu
ho upevněte pomocí šroubu.
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12
11

Instalace
Opakované nasazení vodovodního potrubí
1. Vodovodní potrubí

1

zasuňte do spojky

2

.

2
1

Instalace

2. Vodovodní potrubí musí být plně zasunuté do středu transparentní spojky,
aby se předešlo úniku vody ze zásobníku.
3. Zasuňte sponu a zkontrolujte, zda drží potrubí pevně.
Střed průhledné spojky

spona A (1/4”)
(6,35 mm)

Opakované nasazení krytu přední nohy
POZNÁMKA
• Před nasazením krytu zkontroluje, zda nedochází k úniku vody z konektoru.
• Kryt přední nohy vyměňte otočením tří šroubů ve směru hodinových ručiček,
jak je znázorněno na obrázku.

Obklad
přední nohy
Šroub

Čeština
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Instalace
Chladničku vyrovnejte
Nyní, když jsou dveře zpátky na chladničce, se musíte ujistit, že je chladnička
vyrovnaná a poté můžete provést finální úpravy. Není-li chladnička vyrovnaná,
nebude možné provést dokonale rovné nasazení dveří.

POZNÁMKA

• Nastavit lze tak přední část chladničky.

Když jsou dveře mrazničky níže než chladnička

Instalace

Plochý šroubovák zasuňte do
zářezu na noze, otočte jím ve
směru hodinových ručiček nebo
proti směru hodinových ručiček
a mrazničku vyrovnejte.

Noha
Šroubovák

Když jsou dveře mrazničky výš než chladnička
Plochý šroubovák zasuňte
do zářezu na noze, otočte jím
ve směru hodinových ručiček
nebo proti směru hodinových
ručiček a chladničku
vyrovnejte.

Noha
Šroubovák

POZNÁMKA
• Nejlepší způsob provádění menších úprav dveří naleznete v následující části.
• Nohy produktu nejsou při odeslání z továrny upravené. Ujistěte se, že se nohy dotýkají
podlahy a produkt před použitím vyrovnejte.
• Z bezpečnostních důvodů vyrovnejte polohu chladničky tak, aby byla přední strana nepatrně
vyšší než zadní.

34
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Instalace
Menší úpravy dveří
Nezapomeňte, že vyrovnání chladničky je nezbytné pro to, aby dveře
byly dokonale rovné. Pokud potřebujete pomoc, přečtěte si předchozí
část věnovanou vyrovnání chladničky.
Když jsou dveře mrazničky
výš než chladnička

Instalace

Nastavení části

V případě odstranění nerovnováhy je postup stejný. Otevřete dveře
a upravte je, a to následujícím způsobem:
1. Odšroubujte matici
šroubu 2 .

1

ze spodního závěsu tak, aby dosáhla horního konce

3

Hasák

2
1

Šroub

Matice

POZNÁMKA
• Jakmile uvolníte matici 1 , ujistěte se, že použijete imbusový klíč (4 mm) 3 jehož pomocí
uvolníte šroub 2 proti směru hodinových ručiček. Matici 1 byste poté měli dokázat
odšroubovat pouze pomocí prstů.
2. Upravte rozdíl výšky mezi dveřmi, a to otočením šroubu
směru hodinových ručiček.

2

ve směru a proti

3

Hasák

2

Šroub

POZNÁMKA
Při otočení ve směru hodinových ručiček se dveře posunou nahoru.
Čeština
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Instalace
3. Po nastavení dveří otočte maticí 1 ve směru hodinových ručiček
tak, aby se dostala do spodní části šroubu, potom šroub znovu
utáhněte klíčem 3 a matici upevněte na místě 1 .
3

Hasák

1

Matice

2

Šroub

Instalace

POZNÁMKA
Pokud matici neupevníte pevně, šroub se může uvolnit.

Kontrola potrubí zásobníku na vodu (volitelného)
Zásobník je pouze jednou z řady užitečných funkcí vaší nové
chladničky Samsung. Za účelem podpory lepšího zdraví vodní filtr
Samsung odstraňuje z vody nežádoucí částice. Nicméně nesterilizuje
ani neničí mikroorganismy. Za tímto účelem budete muset zakoupit
systém určený k čištění vody.
Aby výrobník ledu fungoval správně, je nutný tlak vody 138 ~862 Kpa.
Za normálních podmínek lze papírový pohárek o objemu 170 cc naplnit
během 10 sekund.
Je-li chladnička instalována v oblasti s nízkým tlakem vody (pod
138 Kpa), můžete nainstalovat posilovací čerpadlo a nízký tlak tak
kompenzovat.
Ujistěte se, že je nádrž na vodu v chladničce správně naplněna. Aby to
bylo možné stiskněte páčku zásobníku na vodu a držte ji dokud voda
z odtoku vytéká.

POZNÁMKA
Součástí balení jsou sady pro instalaci vodovodního potrubí. Naleznete
je v zásuvce mrazničky.
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Instalace
Instalace potrubí zásobníku na vodu (volitelného)
Instalace potrubí

Upevňovací prved
vodovodního potrubí a šrouby

Konektor
potrubí

Vodovodní
potrubí

Spona filtru

Instalace

Filtr

Zapojení vodovodního potrubí
Spojení vodovodního potrubí se spojkou a kohoutkem.
1. Zavřete hlavní přívod vody.
SPOJKA „A“
2. Spojku „A“ připojte ke kohoutku.
UPOZORNĚNÍ

Vodovodní potrubí musí být
připojeno k potrubí se studenou
vodou. Je-li připojeno k potrubí
s horkou vodou, může dojít
k selhání.

KOHOUTEK

ZÁRUČNÍ INFORMACE
Na tuto instalaci vodovodního potrubí se nevztahuje záruka
výrobce chladničky nebo výrobníku ledu.
Abyste minimalizovali nebezpečí nákladných škod, postupujte dle
pokynů.
POZNÁMKA
Pokud není spojka pro kohoutek vhodná, kontaktujte nejbližší
autorizovaný servis a kupte si správné spojky.

Čeština
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Instalace
Vyberte místo instalace filtru.

Chcete-li znovu namontovat
vstupní a výstupní stranu filtru
během instalace filtru, podívejte
se na referenční obrázek.
Po měření vzdálenosti mezi
filtrem a kohoutem studené
vody odstraňte vodní přípojku
připojenou k filtru na příslušné
místo.

•

•

ODTOK POTRUBÍ

STRANA FILTRU

REFERENCE

VODNÍ FILTR

Instalace

POSTRANNÍ PŘÍVOD
VODY DO FILTRU

90 stupňů

SPOJKA

Odstranění zbytkových látek ve filtru.
•

•
•

Otevřete hlavní vodovodní
kohoutek a zkontrolujte, zda voda
protéká vodní trubkou na straně
pro přívod vody do filtru.
Pokud neprotéká, zkontrolujte,
zda je vodovodní kohoutek
otevřený.
Kohoutek nechte otevřený, dokud
nezačne vytékat čistá voda
a veškeré zbytkové látky, které
se během výroby nahromadily,
nezmizí.

Připojte uzamykací stanice filtru.
•

Držte filtrovací uzávěry ve vhodné
poloze (např. pod umyvadlem)
a pevně je připevněte na místo,
kam ho našroubujete.

ODTOKOVÁ
STRANA FILTRU

VODA

STANICE SE
DVĚMA FILTRY

STANICE SE
DVĚMA FILTRY
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FILTR
VODOVODNÍ
POTRUBÍ

Instalace
Filtr zajistěte v pozici.
•

Filtr zabezpečte na místě, jak je
znázorněno na obrázku po pravé
straně.

VODNÍ
HADIČKA
STANICE
S FILTREM

FILTR

NAPÍNACÍ
PÁSKA

Instalace

Připojte vodovodní potrubí k chladničce.
•
•
•
•

Z chladničky sejměte kryt
kompresoru.
Vodovodní potrubí připojte
k ventilu, jak je znázorněno
na obrázku.
Po připojení zkontrolujte, zda
nedochází k úniku. Pokud ano,
zapojení opakujte.
Znovu nasaďte kryt kompresoru
chladničky.

VODOVODNÍ POTRUBÍ
SPOJOVACÍ MATICE

KRYT KOMPRESORU
CHLADNIČKY

Vodovodní potrubí zajistěte.
•
•

- Pomocí spony „A“ připevněte
vodovodní potrubí ke stěně
(zadní strana chladničky).
- Když je vodovodní potrubí
zabezpečené, ujistěte se,
zda není vodovodní potrubí
nadměrně ohnuté, propíchnuté
nebo stlačené.

SPONA A

VODOVODNÍ
POTRUBÍ

Čeština
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Instalace
Odstranění veškerých zbytkových látek ve vodovodním potrubí po
Instalaci filtru (volitelné).

Instalace

1. Zapněte přívod vody a vypněte ventil na
vodovodním potrubí.
2. Vodu nechte protékat zásobníkem dokud
nepoteče čistá voda (přibližně 1 l). Tak se vyčistí
napájecí systém a z potrubí se odstraní vzduch.
3. V některých domácnostech bude nutné provést
doplňkové propláchnutí.
4. Otevřete dveře chladničky a ujistěte se,
že z vodního filtru neuniká žádná voda.

Voda

Led

POZNÁMKA

• Nově nainstalovaná náplň filtru může způsobit vystříknutí ze zásobníku na vodu.
Je to způsobeno vzduchem, který se dostane do potrubí. Nemělo by to způsobit
žádné problémy s provozem.

Zkontrolujte množství vody v zásobníku na led. (Volitelné)
1. Nazdvihněte koš výrobníku ledu a jemně ho vysuňte z mrazničky.
2. Když stisknete tlačítko Test na 1,5 sekundy, zásobník na kostky ledu se
po otočení naplní vodou z vodovodního kohoutku. Zkontrolujte, zda je
množství vody správné (viz obrázek níže).
Je-li hladina vody příliš nízká, kostky ledu budou malé. Jde o problém tlaku
vody v hlavním vodovodním potrubí, ne o problém chladničky.
1

2

Kontrola hladiny vody

Výrobník ledu

Rameno s čidlem
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Tlačítko
Test

Provoz
Nastavení chladničky

POUŽITÍ ZÁSOBNÍKU NA LED (VOLITELNÉHO)

Když se teplota v mrazničce dostane pod nula stupňů, můžete začít vyrábět led.
1. V
 ytáhněte
zásobník
na led.

3. Umístěte ho do
zásobníku.

2. D
 o výrobníku
ledu nalijte
studenou
vodu tak,
aby dosáhla
značky pro
hladinu vody
ve výrobníku.

4. Stiskněte tlačítko
výrobníku ledu
a led se po uvolnění
automaticky
uvolnění do
zásobníku na led.
Vysuňte zásobník
na led.

Čeština
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Provoz

Nyní, když jste novou chladničku nainstalovali a umístili, jste připraveni
k nastavení a využití nových funkcí spotřebiče.
Po dokončení následujících kroků bude chladnička plně provozu schopná.
Poku ne, nejprve zkontrolujte napájení a zdroj napájení nebo se pokuste
problém odstranit dle pokynů obsažených v části odstraňování problémů.
Máte-li další dotazy, kontaktujte servisní centrum Samsung Electronics.
1. Chladničku umístěte na vhodné místo tak, aby mezi stěnou a chladničkou
zůstal dostatečný prostor. Postupujte dle pokynů pro instalaci obsažených
v tomto návodu.
2. Jakmile je chladnička zapojená, ujistěte se, že se po otevření dveří rozsvítí
vnitřní část.
3. Ovládání teploty nastavte na nejchladnější teplotu a počkejte hodinu.
Mraznička by měla začít mírně mrazit a motor by se měl hladce spustit.
4. Po zapojení chladničky do sítě bude chvíli trvat než dosáhne vhodné
teploty. Jakmile je teplota v chladničce dostatečně nízká, můžete
v chladničce skladovat potraviny a nápoje.

Provoz

1. V
 ytáhněte
zásobník na
led.

3. Umístěte ho
pod polici
v mrazničce
nebo na polici
v mrazničce.

2. D
 o výrobníku
ledu nalijte
vodu tak,
aby dosáhla
značky pro
hladinu vody
ve výrobníku

4. Abyste oddělili
jednotlivé kostky
ledu, zásobník
na led vysuňte,
držte ho za
konce, potom
ho jemně otočte.

Provoz
42
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Provoz
Použití ovládací ho panelu (volitelného)

3

1

5

2

7

6

4

2

7

1

5

6

UPOZORNĚNÍ

• Při nepoužívání se displej Dual Flow a Filtr (zelený) vypne, a stisknutí tlačítka nebo otevření
dveří ho znovu zapne, to je normální.

• Důrazně doporučujeme, abyste v případě, že zvolíte funkci Dovolená
z chladničky vyjmuli potraviny a nenechávali dveře otevřené.

Stisknutím tlačítka Dovolená a tlačítka Chladnička na 3 sekundy se
6. CHILD LOCK FUNCTION
všechna tlačítka zamknou. Fungovat nebude ani páka zásobníku na
(FUNKCE DĚTSKÉHO
vodu a páka na uvolnění ledu ze zásobníku. Chcete-li tuto funkci zrušit,
ZÁMKU)
tato dvě tlačítka znovu stiskněte na 3 sekundy.
7. FRIDGE BUTTON
Stiskněte tlačítko Chladnička a nastavte chladničku na požadovanou teplotu.
(TLAČÍTKO
Teplotu můžete nastavit v rozmezí 1 °C a 7 °C (34 °F a 45 °F).
CHLADNIČKA)
Čeština
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Provoz

Urychlí čas potřebný ke zmražení produktů v mrazničce. To může
1. POWER FREEZE
být užitečné, pokud potřebujete rychle zmrazit věci, které se snadno
BUTTON (TLAČÍTKO
poškodí, nebo pokud se teplota v mrazáku výrazně zvýšila (například
VÝKONNÉHO MRAZENÍ)
pokud byly dveře otevřené).
2. FREEZER BUTTON
Stiskněte tlačítko Mraznička a nastavte mrazničku na požadovanou
(TLAČÍTKO MRAZNIČKA) teplotu. Teplotu můžete nastavit v rozmezí -14 °C a -25 °C.
3. ICE TYPE BUTTON
Pomocí tohoto tlačítka si vyberte kostky ledu, drcený led nebo funkci
(TLAČÍTKO TYP LEDU) výroby ledu vypněte.
4. FILTER CHANGE
Při výměně filtru stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy a harmonogram
BUTTON (TLAČÍTKO
filtru resetujte.
VÝMĚNA FILTRU)
Pokud se chystáte na dovolenou nebo obchodní cestu nebo pokud
nebudete chladničku používat, stiskněte tlačítko Dovolená. Když vyberete
vypnutí prostoru chladničky, rozsvítí se kontrolka LED Dovolená.
5. VACATION BUTTON
(TLAČÍTKO DOVOLENÁ)
UPOZORNĚNÍ

Provoz
Použití ovládací ho panelu (volitelného)
Segment „88“ v části Mraznička označuje aktuální teplotu v mrazničce.
Segment „88“ v části Chladnička označuje aktuální teplotu v chladničce.

Provoz

Výkonné mrazení
Tato ikona se rozsvítí když aktivujete funkci „Výkonné mrazení“.
Když máte dost, jednoduše znovu stiskněte tlačítko a režim „Výkonné mrazení“
zrušte.

UPOZORNĚNÍ

• Když použijete tuto funkci, spotřeba energie chladničky se zvýší. Tato funkce musí být
aktivována ještě před umístěním velkého množství potravin do prostoru mrazničky,
minimálně 24 hodin předem.

Dětský zámek
Tato ikona se rozsvítí jakmile aktivujete funkci Dětský zámek stisknutím tlačítka
Dovolená nebo tlačítka Výkonné chlazení a tlačítka Chladnička, současně na
3 sekundy. Reaktivaci provedete opakovaným stisknutím těchto dvou tlačítek
na 3 sekundy.
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Provoz
Kontrolka filtru (volitelné)
Když se kontrolka filtru rozsvítí, je čas na výměnu filtru. Zpravidla k tomu
dochází přibližně každých 6 měsíců. Po vyjmutí starého vodního filtru
a instalování nového, resetujte indikátor stavu indikátoru stisknutím tlačítka
Typ ledu asi na 3 sekundy. Indikátor se znovu rozsvítí asi za 6 měsíců, abyste
ho informovali je čas na výměnu vodního filtru.Pokud nepoužíváte vodní filtr,
stiskněte tlačítko Typ ledu déle než 5 sekund, kontrolka filtru a písmena filtru
budou vypnuta.

Kostky ledu, drcený led a vypnutí výrobníku ledu (volitelné)
Na digitálním ovládacím panelu si vyberte kostky ledu nebo drcený led.
Pokud led nepotřebujete, funkci vypněte a spořte tak spotřebu vody a energie.
Kontrolka Typ ledu označuje typ ledu (nebo žádný led), který je aktuálně
zvolený.

Provoz

Ovládání teploty
Ovládání teploty v mrazničce
Teplotu v mrazničce lze nastavit v rozmezí -14 °C až -25 °C tak, aby
vyhovovala vašim konkrétním potřebám. Opakovaně stiskněte tlačítko
Mraznička dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Nezapomeňte,
že potraviny, jako je zmrzlina, mohou při -16 °C tát.
Teplota na displeji se sekvenčně přesune ze -14 °C na -25 °C. Když se na
displeji zobrazí -14 °C , znovu se spustí při teplotě -25 °C.
Pět sekund po nastavení nové teploty se na displeji znovu zobrazí aktuální
teplota v mrazničce. Nicméně, toto číslo se bude měnit podle toho, jak se
bude v mrazničce nastavovat nová teplota.
Teplota v prostoru se dvěma hvězdičkami je o něco vyšší než v ostatních
částech mrazničky.

Čeština
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Provoz
Kontrola teploty v chladničce
Teplotu v chladničce lze nastavit v rozmezí 7 °C a 1 °C tak, aby vyhovovala
vašim konkrétním potřebám. Opakovaně stiskněte tlačítko Chladnička,
a to dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Proces ovládání teploty v chladničce funguje stejně jako proces ovládání
teploty v mrazničce. Požadovanou teplotu nastavíte stisknutím tlačítka
Chladnička. Po pár sekundách se začne chladnička přepínat na nově
nastavenou teplotu. To se zobrazí na digitálním displeji.

UPOZORNĚNÍ

• Teplota v mrazničce nebo chladničce se může zvýšit při častém otevírání dveří nebo
v případě vložení velkého množství horkých potravin.
• To může způsobit, že digitální displej začne blikat. Jakmile se mraznička a chladnička vrátí
na normální nastavenou teplotu, blikání se zastaví.
• Pokud blikání potřebuje, můžete chladničku „restartovat“. Pokuste se spotřebič odpojit,
počkejte 10 minut a znovu ho zapojte.

Provoz

Použití zásobníku na led a studenou vodu (mraznička)
Pro výběr požadovaného typu ledu stiskněte tlačítko Typ ledu

Žádný led

Chcete-li výrobník ledu vypnout,
vyberte tuto možnost

POZNÁMKA

• Led se vyrábí v kostkách. Když vyberete možnost „Drcený led“, kostky ledu v zásobníku se
rozdrtí.
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Provoz
Uvolnění ledu
Sklenici přiložte k otvoru dávkovače a sklenicí
jemně zatlačte na páčku dávkovače. Sklenici
přidržujte těsně u otvoru dávkovače, aby voda
nevystříkla na zem.

Zatlačit

Použití zásobníku na vodu
Pod výstup vody dejte sklenici na vodu
a lehce jí zatlačte na páčku dávkovače.
Sklenici přidržujte těsně u otvoru dávkovače,
aby voda nevystříkla na zem.

Zatlačit

Provoz

VÝSTRAHA

Do násypky nebo košíku s ledem nedávejte prsty, ruce ani jiné nevhodné předměty.
To může mít za následek osobní zranění nebo materiální poškození.
Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
Může dojít ke zranění.
Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
Přívod vody k této chladničce musí být provedený pouze vhodně kvalifikovanou osobou
a musí jít o připojení pouze k přívodu pitné vody.
• Aby výrobník ledu fungoval správně, je třeba vodního tlaku 138 ~ 862 Kpa.
•
•
•
•

UPOZORNĚNÍ

• Pokud odjíždíte na delší dobu a zásobníky na vodu a led nebudete potřebovat, zavřete
přívod vody.
- V opačném případě může dojít k úniku vody.
• Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
- V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.

Čeština
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Provoz
Použití zásobníku na studenou vodu (chladnička)
Pod výstup vody dejte sklenici na vodu
a lehce jí zatlačte na páčku dávkovače. Sklenici
přidržujte těsně u otvoru dávkovače, aby voda
nevystříkla na zem.

Provoz
48
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Zatlačit

Provoz
Poličky a zásuvky (mraznička)

Automatický výrobník ledu
Násypka na led (volitelná)

Kryt světla

Skleněné poličky

Koše ve dveřích
Zásuvky

Provoz

Obklad přední nohy

Kryt světla

Box na
výrobník ledu
(volitelný)

Box na výrobník ledu
(volitelný)
Skleněné poličky

Koše ve
dveřích

Zásuvky

Obklad
přední nohy

Čeština
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Provoz
Poličky a zásuvky (mraznička)
Kryt světla
Zásobník na
mléčné produkty
Polička na víno
(volitelná)
Skleněná
polička
Zásobník
Nápojová stanice
(volitelná)
Koše ve dveřích
Zásuvky
na zeleninu
a ovoce
(volitelné)

Provoz

CoolSelect Duo
(volitelné)

Kryt světla
Zásobník
na mléčné
produkty
Polička
na víno
(volitelná)

Zásobník

Nádrž
na vodu
(volitelná)

Skleněné
poličky
Koše ve
dveřích

Zásuvky
na zeleninu
a ovoce
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Provoz
Skladování potravin
Skladování potravin v mrazničce
Chladnička Samsung Side-By-Side byla navržena tak, aby vám zajistila funkce
maximální úspory prostoru. Zde se nachází několik upravených přihrádek,
které jsme vytvořili tak, aby vaše potraviny byly uchovány déle a zůstaly
čerstvé. Nezapomeňte, abyste předešli proniknutí pachů do ledu, je třeba,
abyste skladované jídlo zabalili pečlivě a co nejvíc vzduchotěsně.

POZNÁMKA

• Chcete-li získat více prostoru, můžete vysunout zásuvku(y) mrazničky, s výjimkou zásuvky
mrazničky a zásobníků na led, neboť to neovlivňuje termální a mechanické vlastnosti.
Deklarovaný úložný objem zmražených potravin je vypočítán s vyjmutými komponenty.

10

Provoz
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Provoz
Skladování potravin v mrazničce
Do násypky s ledem nedávejte prsty, ruce ani jiné
předměty. To může mít za následek osobní zranění
nebo materiální poškození.
Lze je použít ke skladování všech typů zmražených
2. SHELVES (POLICE)
potravin.
3. DOOR BINS (KOŠÍKY Lze je použít ke skladování malých balíčků zmražených
VE DVEŘÍCH)
potravin.
Nejvhodnější pro skladování masa nebo suchých
potravin. Skladované potraviny musí být bezpečně
4. DRAWERS (ZÁSUVKY)
ovinuty fólií či jiným vhodným materiálem nebo musí být
vloženy do vhodných nádob.
1. ICE CHUTE
(NÁSYPKA NA LED)

Skladování potravin v chladničce
5. SHELVES (POLICE)

Provoz

Navrženy tak, aby byly odolné vůči prasknutí. Lze je
použít ke skladování všech typů potravin a nápojů. Kulaté
značky na povrchu skla jsou normálním jevem a zpravidla
je lze setřít pomocí navlhčeného hadříku.

6. WINE RACK
(PŘIHRÁDKA NA VÍNO) Místo, na které se ukládá víno.
(VOLITELNÁ)
7. TRAY UTIlITY
Nejlepší místo pro skladování vajec. ZÁSOBNÍK dejte na
(ZÁSOBNÍK)
polici a zajistěte si tak snadný přístup.
Pomáhá zachovat chuť a prodloužit čerstvost vašich
8. COOlSELECT DUO
potravin. Použijte ho ke skladování masa, zeleniny,
(COOLSELECT DUO)
drůbeže, ryb nebo jiných potravin, které konzumujete
(VOLITELNÝ)
pravidelně.
9. FRUIT & VEGETABLE
Používá se zachování čerstvosti skladovaného ovoce
DRAWER (ZÁSUVKA
a zeleniny. Byla navržena tak, aby se kontrolovala úroveň
NA OVOCE
vlhkosti v zásuvce.
A ZELENINU)
10. DAIRY BIN (KOŠÍK NA Lze ho použít ke skladování menších mléčných produktů
MLÉČNÉ PRODUKTY) jako je máslo nebo margarín, jogurt nebo smetanové sýry.
11. DOOR BINS (KOŠÍKY Navržené pro uložení velkých, objemných předmětů,
VE DVEŘÍCH)
např. mléka nebo jiných velkých lahví a nádob.
12. BEVERAGE STATION
(NÁPOJOVÁ
STANICE)
(VOLITELNÁ)
52
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Lze ji použít ke skladování často používaných předmětů,
například nápojů v plechovkách a svačin a zajištění
přístupu k těmto předmětům bez otevření dveří
chladničky.

Provoz
POZNÁMKA
Láhve musí být skladovány co nejblíže k sobě tak, aby se při otevření
dveří nepřevrhly a nevypadly.

VÝSTRAHA

• Pokud plánujete, že ně nějakou dobu odjedete, chladničku vyprázdněte a vypněte ji. Vytřete
nadbytečnou vlhkost z vnitřní části spotřebiče a dveře nechte otevřené. Tak předejdete
hromadění zápachu a množení plísní.
• V případě, že chladničku dlouhou dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.
- Poškození izolace může způsobit požár.

Použití Coolselect Duo (volitelné)
Funkce CoolSelect Duo je navržena tak, aby váš život učinila o něco
jednodušším.

Zelenina
Když je zvolena možnost ZELENINA, teplota
CoolSelect Duo je vhodná pro skladování
zeleniny nebo ovoce. Tato funkce rovněž
pomáhá prodloužit čerstvost ovoce nebo
zeleniny.

Provoz

Maso
Když je zvolena možnost MASO, teplota
CoolSelect Duo je vhodná pro skladování
masa nebo šunky. Tato funkce rovněž
pomáhá uchovat maso nebo šunku déle
čerstvé.

Maso

Zelenina

POZNÁMKA
• Když je spuštěná funkce „Maso nebo zelenina“, všechny potraviny, které nechcete ovlivnit,
musí být ze zásuvky vyjmuty.

Čeština
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Provoz
Vyjmutí příslušenství z mrazničky
Čištění a uspořádání interiéru mrazničky je snadné.
1. Skleněnou poličku vytáhněte tak, že ji
vysunete co nejvíc to půjde. Potom ji jemně
nazdvihněte a vyjměte.

UPOZORNĚNÍ

• V případě, že nemá na zadní straně háky, a nelze
naklonit, musí být polička vložena ve správné pozici
tak, jak ukazují bloky na poličky. Pokud ne, polička
může z chladničky vypadnout.
2. Vyjměte přihrádku na dveří, použijte obě ruce
a jemně ji zdvihněte.

Provoz

3. Plastovou zásuvky vyjmete vysunutím
a lehkým zdvihnutím.

4. Zásobník výrobníku ledu vyjměte zdvihnutím
a vysunutím.

5. Vyjměte kryt přední nohy, otevřete dveře
mrazničky i chladničky a vyjměte tři šrouby.
Jakmile jsou šrouby uvolněné, sejměte kryt.
Chcete-li kryt přední nohy nasadit znovu, dejte
ho zpět do jeho originální pozice a tři šrouby
utáhněte.

POZNÁMKA
• Při snímání krytu nepoužívejte nadměrnou sílu.
• V opačném případě by se kryt mohl rozbít a způsobit zranění.
54
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Hák

Blok

Provoz
Vyjmutí příslušenství z mrazničky
1. Skleněnou poličku vytáhněte tak, že ji
vysunete co nejvíc to půjde. Potom ji jemně
nazdvihněte a vyjměte.

UPOZORNĚNÍ

• V případě, že nemá na zadní straně háky, a nelze
naklonit, musí být polička vložena ve správné pozici
tak, jak ukazují bloky na poličky. Pokud ne, polička
může z chladničky vypadnout.

Hák

Blok

Provoz

2. S
 tisknutí označení, které se nachází po
levé a pravé straně krytu boxu na Zeleninu/
Suché potraviny, vyjměte zásuvku na zeleninu
a ovoce. Zásuvku přidržte jednou rukou,
trochu ji nazdvihněte, vysuňte dopředu
a vyjměte z chladničky.
3. V
 yjměte přihrádku na dveří, použijte obě ruce
a jemně ji zdvihněte.

4. Z
 atáhněte za rukojeť a zdvihněte zásobník na
vodu, potom ho vyjměte.

②
①

POZNÁMKA
• Než vyjmete jakékoli příslušenství, ujistěte se, že vám v jeho vyjmutí nebrání žádné
potraviny. Je-li to možné, potraviny vyjměte, a snižte tak možnost nehody.
Čeština
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Provoz
Čištění chladničky
Péče o vaši chladničku Samsung Side-By-Side prodlužuje životnost spotřebiče
a pomáhá udržovat chladničku bez zápachu a plísní.

Čištění vnitřní části
Vnitřní části a příslušenství vyčistěte jemným
roztokem čisticího přípravku, potom vytřete dosucha.
V případě důkladnějšího čištění můžete zásuvky
a poličky vyjmout. Než je vložíte zpět na místo,
ujistěte se, že jsou suché.

Čištění vnější části

Provoz

Digitální panel a displej otřete čistým, měkkým
hadříkem. Vodu nastříkejte na hadřík, ne přímo na
povrch chladničky. To pomáhá zajistit rovnoměrnou
distribuci vlhkosti na povrchu. Povrch dveří, rukojeti
a skříně musí být vyčištěn jemným roztokem
čisticího přípravku a potom vysušen pomocí
měkkého hadříku. Aby váš spotřebič vypadal co
nejlépe, je třeba vnější část dvakrát ročně vyleštit.

VÝSTRAHA

• K čištění nepoužívejte benzen, ředidla ani Clorox™.
• Mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit tak požár.
Je-li pryžové těsnění dveří špinavé, může
dojít k problému se správným zavřením dveří
a chladnička nebude fungovat správně. Těsnění
dveří udržujte bez nečistot, dveře čistěte jemným
roztokem čisticího prostředku a navlhčeným
hadříkem. Vysušte čistým, měkkým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ

• Zatímco je chladnička zapojená do sítě, nestříkejte na ni vodu, mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Chladničku nečistěte benzenem, ředidly nebo čistícím přípravkem
na auta, mohlo by dojít k požáru.
56
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Provoz

Čištění lišty
K čištění zásobníku na led a vodu použijte
navlhčený hadřík. Potom ho osušte čistým,
měkkým hadříkem.

Výměna vnitřního osvětlení
VÝSTRAHA

• Kontrolku LED nevyměňujte sami, v případě potřeby kontaktujte specializovaný servis.
• Ujistěte se, že nová kontrolka LED je stejná jako ta stará. Nerozbijte kryt.

Dveře chladničky jsou vybaveny funkcí otevírání a zavírání dveří, která zajistí,
že se dveře zcela a bezpečně zavřou.
Po otevření za určitý bod se dveře „zachytí“ a zůstanou otevřené. Zůstanou-li
dveře pootevřené před bodem, který umožňuje jejich zachycení, automaticky
se zavřou.

Čeština
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Provoz

Použití dveří

Odstraňování problémů
Příznak

Akce

Odstraňování problémů

• Zkontrolujte, zda je správně zapojena do napájecí sítě.
• Je ovládání teploty na panelu nastaveno na správnou
Chladnička vůbec
teplotu? Zkuste provést nastavení nižší teploty.
• Je chladnička na přímém slunečním světle nebo se
nefunguje nebo
nachází v blízkosti tepelného zdroje?
dostatečně nechladí.
• Je zadní strana chladničky blízko zdi a vzduch tak nemůže
cirkulovat?
• Je ovládání teploty na panelu nastaveno na správnou
teplotu? Zkuste provést nastavení na vyšší teplotu.
• Je teplota v místnosti příliš nízká?
Jídlo v chladničce je
• Skladujete v nejchladnější části chladničky potraviny
zmrzlé.
s vysokým obsahem vody? Tyto položky se pokuste
přesunout do chladničky, nenechávejte je v zásuvce
CoolSelect Duo™.
• Zkontrolujte, zda je chladnička vyrovnaná a stabilní.
• Je zadní strana chladničky blízko zdi a vzduch tak nemůže
cirkulovat?
Slyšíte neobvyklý zvuk
• Spadlo něco za nebo pod chladničku?
nebo zvuky.
• Z chladničky se ozývá zvuk „tikání“. Je to normální
a dochází k tomu, protože se různá příslušenství stahují
a rozšiřují, podle teploty ve vnitřní části chladničky.
•
Mírné teplo je normální, neboť v přední části chladničky
Přední rohy a strany
jsou instalovány přístroje proti kondenzaci par.
spotřebiče jsou horké
• Jsou dveře chladničky nedovřené? Ke kondenzaci může
a dochází ke kondenzaci.
dojít když dveře necháte dlouho otevřené.
• Počkali jste s výrobou ledu 12 hodin po instalaci přívodu
vodu?
• Je vodovodní potrubí zapojené a uzavírací ventil otevřený?
• Provedli jste manuální zastavení výroby ledu? Zkontrolujte,
Led se nevypouští.
zda je Typ ledu nastavený na Kostky nebo Drcený led.
• Je v zásobníku nějaký led, který by blokoval výstup?
• Je teplota mrazničky příliš vysoká? Pokuste se nastavit
nižší teplotu.
•
To je normální. Bublání je způsobeno chladící kapalinou
V chladničce můžete
protékající chladícím okruhem chladničky.
slyšet bublající vodu
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Příznak
V chladničce je zápach.

Na vnitřních stěnách
mrazničky se tvoří
námraza.

Zásobník na vodu
nefunguje.

• Zkazily se některé potraviny?
• Ujistěte se, že silně zapáchající potraviny (například ryby)
jsou vzduchotěsně zabalené.
• Mrazničku pravidelně čistěte a vyhoďte všechny podezřelé
potraviny.
• Je vzduchový průduch zablokovaný? Případné překážky
odstraňte, aby vzduch mohl volně cirkulovat.
• Abyste zajistili efektivní cirkulaci vzduchu, nechte mezi
potravinami dostatečný prostor.
• Jsou dveře mrazničky řádně zavřené?
• Je vodovodní potrubí zapojené a uzavírací ventil otevřený?
• Došlo k rozdrcení nebo ohnutí potrubí přívodu vody?
Ujistěte se, že je potrubí volné a bez překážek.
• Došlo ke zmrznutí vody z důvodu příliš nízké teploty
v chladničce? Na hlavním displeji se pokuste vybrat
teplejší nastavení.
• Alarm dveří se ozve pouze když jsou dveře chladničky
otevřené v úhlu větším než 15 stupňů po dobu delší než
2 minuty. Nejprve se ozve 10 po sobě jdoucích pípnutí,
potom 10 pípnutí každou minutu.

Čeština
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Alarm se neozve
ani když jsou dveře
otevřené?

Akce

Kontaktujte SAMSUNG po celém světě

Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se produktů Samsung, kontaktujte
centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
Země
Kontaktní centrum
Webová stránka
BOSNIA

055 233 999

www.samsung.com/support

BULGARIA

*3000 Цена в мрежата
0800 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

HUNGARY

0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)

www.samsung.com/hu/support

LUXEMBURG

261 03 710

www.samsung.com/be_fr/support

SLOVENIA

080 697 267 (brezplačna številka)

www.samsung.com/si

POLAND

801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)

www.samsung.com/pl/support

ROMANIA

*8000 (apel in retea)
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

LITHUANIA

8-800-77777

www.samsung.com/support

LATVIA

8000-7267

www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support

ESTONIA

800-7267

MONTENEGRO

020 405 888

www.samsung.com/support

CYPRUS

8009 4000 only from landline, toll free

www.samsung.com/gr/support

DA68-03745S-00

