
Холодильник
Руководство пользователя

Отдельностоящий бытовой холодильник

Представьте себе возможности
Благодарим вас за приобретение продукта компании Samsung. 

RS7*

RS54H*

RS57H*

RS76*
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Сведения по технике безопасности
Символ «не для пищевой 
продукции» применяется в 
соответствие с техническим 
регламентом Таможенного 
союза «О безопасности 
упаковки» 005/2011 
и  указывает на то, что 
упаковка данного продукта не 
предназначена для повторного 
использования и подлежит 
утилизации.  Упаковку 
данного продукта запрещается 
использовать для хранения 
пищевой продукции.
Символ «петля Мебиуса» 
указывает на возможность 
утилизации упаковки. 
Символ может быть дополнен 
обозначением материала 
упаковки в виде цифрового и/
или буквенного обозначения.

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед началом эксплуатации 
устройства внимательно 
ознакомьтесь с данным руко- 
водством и храните его в 
безопасном месте около 
изделия для дальнейшего 
использования.

•  Используйте это устройство 
только в целях, описанных в 
настоящем руководстве. Данное 
устройство не предназначено 
для использо- вания людьми 
(в том числе детьми) с ограни- 
ченными физическими, 
сенсорными и умст- венными 
возможностями, а также не 
имеющими соответствующего 
опыта или знаний; исключения 
возможны при надлежащем 
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надзоре за такими людьми или 
их предварительном обучении 
лицами, ответственными за их 
безопасность.

•   Данное устройство может 
использоваться детьми от 
8 лет и старше, лицами с 
ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
возможностями, а также 
лицами с ограниченным опытом 
или знаниями, если над ними 
осуществляется контроль, 
либо они проинструктированы 
о мерах безопасности при 
использовании устройства 
и осознают возможные 
опасности. Детям запрещается 
играть с устройством. Очистка 
и техническое обслуживание не 
должны производиться детьми 
без надзора.

•   Содержащиеся в этом 
руководстве преду- преждения 
и инструкции по технике безо-
пасности не охватывают все 
возможные условия и ситуации. 
Поэтому при установке, 
эксплуатации и обслуживании 
данного устройства вы 
должны быть внимательны, 
соблюдать осторожность и 
руководствоваться здравым 
смыслом.

•    Поскольку данное 
руководство относится 
сразу к нескольким моделям, 
некоторые из характеристик 
вашего холодильника могут 
незначительно отличаться 
от описанных, а отдельные 
знаки предупреждения могут 
быть неприменимы. При 
возникновении вопросов 
или проблем обращайтесь в 
ближайший сервисный центр или 
посетите вебсайт www.samsung.
com для получения спра-вочных 
и информационных материалов.

Важные знаки безопасности и 
меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!

Неосторожное обращение может
привести к тяжелым травмам
или летальному исходу.

ОСТОРОЖНО!

Неосторожное обращение может
привести к травмам или порче 
имущества.

ЗАПРЕЩЕНО выполнять 
эти действия.

НЕ разбирать.

НЕ прикасаться.

Строго следуйте 
инструкции.
Отключите сетевой 
шнур от розетки.
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Во избежание поражения 
электрическим током убедитесь, 
что устройство заземлено.
Для получения 
справки обратитесь в 
сервисный центр.

Примечание.

Эти предупреждающие 
знаки призваны оградить 
пользователей устройства и 
окружающих от получения 
травм. Тщательно следуйте их 
указаниям. Ознакомившись 
с руководством, сохраните 
его в надежном месте для 
обращения в дальнейшем.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
И РАЗМЕЩЕНИИ

•  При транспортировке и 
установке устройства 
необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы не 
нарушить циркуляцию 
хладагента.

-   При утечке хладагент 
может повредить глаза или 
воспламениться.
В случае выявления утечки 
газа устраните все источники 
открытого огня и потенциально 

возгораемые объекты, а затем 
в течение нескольких минут 
проветрите помещение, в 
котором находится устройство.

•  Чтобы избежать образования 
легковоспламе- няющейся 
газовоздушной смеси 
в случае нарушения 
циркуляции хладагента, 
размер помещения, в котором 
можно устанавливать 
устройство, следует выбирать 
в зависимости от количества 
используемого хладагента.

•  Никогда не включайте 
устройство при наличии 
признаков повреждения. 
В сомнительных случаях 
проконсультируйтесь с 
продавцом. На каждые 8 г 
хладагента R600a должно 
приходиться не менее 1 м3 
помещения, в котором будет 
установлен холодильник. 
Точное количество хладагента 
в вашем устройстве указано 
на табличке с паспортными 
данными внутри холодильника.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ УСТАНОВКЕ

•  Не устанавливайте 
холодильник во влажном 

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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помещении или там, где он 
может контактировать с водой.

-   Поврежденная изоляция 
электрических компонентов 
может привести к поражению 
электрическим током или 
возгоранию.

•  Не размещайте холодильник 
в зоне попадания прямых 
солнечных лучей или около 
источников тепла: печей, 
комнатных обогревателей или 
других устройств.

•  Не подключайте несколько 
устройств к одному блоку 
питания. Холодильник должен 
быть подключен к отдельной 
розетке, рабочее напряжение 
которой соответствует 
указанному на табличке с 
паспортными данными.

-  Это обеспечит оптимальную 
работу устройства и 
предотвратит перегрузку 
домашней электросети и 
перегрев проводки, что может 
стать причиной возгорания.

•  Не включайте сетевую вилку 
в незакрепленную стенную 
розетку.

-  В противном случае возможно 
поражение электрическим 
током или возгорание.

•  Не используйте сетевой шнур 

со следами изломов или иных 
повреждений.

•  Не ставьте тяжелые 
предметы на сетевой шнур и 
не допускайте его сильных 
перегибов.

•  Не распыляйте аэрозоли 
вблизи холодильника.

-  При использовании аэрозолей 
вблизи холо- дильника может 
произойти взрыв или пожар.

•  Допускается эксплуатация 
только надлежащим 
образом установленного 
холодильника.

•   Подключите сетевой шнур в 
правильном положении так, 
чтобы он свешивался вниз.

-  При подключении штепсельной 
вилки в пере- вернутом 
положении возможно 
повреждение провода, что 
вызовет пожар или поражение 
электрическим током.

•  Во избежание повреждения 
штепсельной вилки следите, 
чтобы она не была зажата 
задней стенкой холодильника.

•  При перемещении 
холодильника постарайтесь не 
прижать и не повредить шнур 
питания.

-  Это может привести к 

DA68-02710P-11.indb   5DA68-02710P-11.indb   5 2016. 10. 14.   �� 4:542016. 10. 14.   �� 4:54



Pyccĸий - 6

возгоранию.
•  Устройство следует 
располагать так, чтобы 
обеспечить постоянный доступ 
к штепсельной вилке.

•  Холодильник должен быть 
заземлен.

-  При отсутствии заземления 
возможна утечка тока и 
связанное с ней поражение 
электрическим током.

•   Не используйте для заземления 
газовые трубы, телефонные 
линии или другие проводники 
электрического тока.

-   При неправильном 
использовании зазем- ляющего 
штекера возникает риск 
поражения электрическим 
током.

•  Замену плавкого 
предохранителя холо- 
дильника должен выполнять 
квалифи-цированный 
специалист или 
представитель сервисного 
центра.

•   Для замены поврежденного 
шнура питания немедленно 
обратитесь к изготовителю или 
сотруднику сервисного центра.

-  В противном случае возможно 

поражение электрическим 
током или травмирование.

ИНСТРУКЦИИ ПО 
УСТАНОВКЕ

•  Убедитесь, что в корпусе 
устройства или в 
крепежной конструкции 
нет препятствий, 
закрывающих 
вентиляционные отверстия.

•   Установленное устройство 
разрешается включать не ранее 
чем через 2 часа.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

•  Не вставляйте штепсельную 
вилку мокрыми руками.

•  Не храните посторонние 
предметы на холодильнике.

-  В противном случае возможны 
травмы и/или имущественный 
ущерб: эти предметы могут 
упасть при открытии или 
закрытии дверцы.

•  Не ставьте на холодильник 
контейнеры с жидкостью.

-  Если она прольется, может 
возникнуть пожар или 
поражение электрическим 
током.

ОСТОРОЖНО!

ВНИМАНИЕ!
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•  Не позволяйте детям висеть на 
дверце холодильника.

-  Это может привести к тяжелым 
травмам.

•  Не оставляйте дверцы 
холодильника откры- тыми на 
долгое время и не позволяйте 
детям залезать внутрь.

-  Если дверца захлопнется, 
здоровью ребенка может быть 
причинен серьезный вред из-за 
переохлаждения.

•   Не вставляйте пальцы и 
посторонние предметы в 
отверстие диспенсера.

-  Вы можете получить травму 
или повредить оборудование.

•  Не храните в 
холодильнике летучие или 
воспламеняющиеся вещества, 
такие как бензол, растворитель, 
спирт, эфир, сжиженный 
нефтяной газ.

-  При хранении этих продуктов 
может произойти взрыв.

•  Не храните в холодильнике 
медицинские препараты, 
химические или другие 
вещества, чувствительные 
к низкой температуре.

-   Не храните в холодильнике 
вещества, требующие строгого 
температурного контроля.

•  Не размещайте и не 
используйте электро- приборы 
внутри холодильника, кроме 
тех, что рекомендованы 
изготовителем.

•  Не сушите камеру 
холодильника феном.

   Не ставьте внутрь 
холодильника зажженную 
свечу, чтобы удалить 
неприятные запахи.

-  Может возникнуть пожар или 
поражение электрическим 
током.

•  Не прикасайтесь к внутренним 
стенкам морозильной камеры 
и хранящимся в ней продуктам 
мокрыми руками.

-  В противном случае 
существует риск обморожения.

•  Не используйте механические 
приборы и другие 
средства для ускорения 
процесса размораживания, 
кроме рекомендованных 
изготовителем.

•  Избегайте нарушения 
циркуляции хладагента.

•  Данное устройство 
предназначено только для 
хранения продуктов 
питания в домашних 
условиях.
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•   Бутылки необходимо 
размещать вплотную друг к 
другу, чтобы они не выпадали 
из холодильника.

•  В случае обнаружения утечки 
газа устраните все источники 
открытого огня и потенци-
ально возгораемые объекты, 
а затем в течение нескольких 
минут проветрите помещение, в 
котором находится устройство.

•  Используйте только 
светодиодные лампы, 
предоставленные 
изготовителем или 
сотрудниками сервисного 
центра.

•  Следите, чтобы дети не 
играли с холодиль-ником и не 
забирались внутрь.

•   Не разбирайте и не 
ремонтируйте холодильник 
самостоятельно.

-  В противном случае 
существует риск возго-рания, 
сбоев в работе холодильника 
и полу- чения травм. При 
обнаружении неисправности 
обратитесь к сотрудникам 
сервисного центра.

•  Если при работе устройства 
появля- ется странный шум, 

дым или запах гари, 
немедленно отсоедините 
сетевой шнур и обратитесь в 
ближайший сервисный центр.

-   В противном случае может 
произойти возго- рание или 
поражение электрическим 
током.
Убедитесь, что в корпусе 
устройства или в крепежной 
конструкции нет препятствий, 
закрывающих вентиляционные 
отверстия.

•  В случае возникновения 
трудностей при замене 
источника освещения 
обратитесь к сотрудникам 
сервисного центра.

•  Если устройство оснащено 
светодиодной лампой, не 
разбирайте лампу и ее крышку 
самостоятельно.

-  Обратитесь к сотрудникам 
сервисного центра.

•  Если в холодильнике появилась 
пыль или вода, отсоедините 
штепсельную вилку от розетки 
и обратитесь в сервисный 
центр Samsung Electronics.

-  Иначе может возникнуть 
пожар.
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ИНСТРУКЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

•  Чтобы обеспечить 
оптимальную работу 
устройства, соблюдайте 
следующие указания.

-  Не помещайте продукты вблизи 
венти- ляционных отверстий 
на задней панели устройства — 
это может создать помехи для 
свободной циркуляции воздуха 
в холодильнике.

-  Перед тем как класть 
продукты в холодильник, 
плотно заворачивайте их или 
помещайте в герметичные 
контейнеры.

•  Не храните в морозильной 
камере газиро-ванные или 
шипучие напитки.
Не ставьте в морозильную 
камеру бутылки или 
стеклянные контейнеры.

-  При замораживании 
содержимого стекло может 
лопнуть и привести к травме 
или порче имущества.

•  Не вносите изменений 
в конструкцию или 
функциональность 
холодильника.

-   Данные модификации могут 
привести к травме и/или порче 
имущества.

Любые вносимые третьей 
стороной изменения или 
модификации данного 
конструктивно законченного 
устройства не охватываются 
гарантийными обязательствами 
компании Samsung.
Компания Samsung также 
не несет ответственности 
за возможные нарушения 
требований безопасности, 
возникшие в результате 
модификаций.

•  Не загораживайте 
вентиляционные отверстия.

-  Если вентиляционные 
отверстия будут закрыты, 
особенно полиэтиленовыми 
пакетами, это может 
привести к переохлаждению 
холодильника. 
Продолжительное 
переохлаждение может 
привести к поломке фильтра 
для воды и вызвать утечку 
воды.

-  Не кладите свежие продукты 
рядом с замороженными.

•  Соблюдайте сроки хранения 
замороженных продуктов.

•  Наливайте в емкость для воды, 
лоток для льда и формы только 
питьевую воду.

•  Пользуйтесь только 

ОСТОРОЖНО!
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ледогенератором, входящим в 
комплект поставки.

•  Трубку подвода воды к 
холодильнику должен 
устанавливать/подключать 
квалифицированный 
специалист, при этом 
разрешается подача только 
питьевой воды.

•  Для нормальной работы 
ледогенератора необходимо 
давление воды 138 – 862 кПа 
(19.9 – 125.1 psi). 

ИНСТРУКЦИИ 
ПО ОЧИСТКЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

•   Не распыляйте воду прямо 
внутри холодильника и на 
его внешнюю поверхность.

-  Может произойти пожар или 
поражение электрическим 
током.

•  Не распыляйте 
воспламеняющиеся вещества 
вблизи холодильника.

-  В противном случае 
существует риск взрыва или 
пожара.

•  Не распыляйте чистящие 
средства прямо на дисплей.

-  Напечатанные на нем буквы 
могут стереться.

•  Удаляйте загрязнение и пыль 
со штырьков штепсельной 
вилки.
При очистке вилки и удалении 
загрязнений и пыли не 
используйте мокрую или 
влажную ткань.

-  В противном случае 
существует риск возго-рания 
или поражения электрическим 
током.

•  Не вставляйте пальцы и 
посторонние предметы в 
отверстие диспенсера и 
ледогенератор.

-  Это может повлечь за собой 
травмы или повреждение 
оборудования.

•   Перед очисткой или 
обслуживанием 
холодильника необходимо 
отключать его от сети.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
И ВОЗМОЖНЫЕ 
ОПАСНОСТИ

•  Перед утилизацией 
холодильника убедитесь, 
что ни одна из трубок, 
расположенных на его 
задней части, не имеет 
повреждений.

ОСТОРОЖНО!

ВНИМАНИЕ! 
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•   В качестве хладагента 
используется R600a или R134a.
Сведения о хладагенте, 
используемом в холодильнике, 
находятся на этикетке 
компрессора на задней части 
корпуса холодильника или 
на табличке с паспортными 
данными внутри него. 
Если устройство содержит 
огнеопасный газ (хладагент 
R600a), обратитесь в местные 
уполномоченные органы за 
инструкциями по безопасной 
утилизации холодильника. 
В изоляционном материале 
содержится циклопентан.
Газы, с помощью которых 
надувается изоляционный 
материал, требуют особой 
утилизации.
За сведениями по экологически 
безопасной утилизации таких 
газов обратитесь в местные 
органы власти.
Перед утилизацией 
холодильника убедитесь, что ни 
одна из трубок, расположенных 
на его задней части, не имеет 
повреждений.
Трубки следует утилизировать 
на открытой местности.

•  Хладагент изобутан (R600a) 
является безопасным 

для окружающей среды 
природным газом, но он 
легко воспламеняется. При 
транспортировке и установке 
устройства необходимо 
соблюдать осторожность, 
чтобы не нарушить 
циркуляцию хладагента.

•  При утилизации данного 
холодильника (как и любого 
другого) снимите дверцы и 
уплотнители дверцы, чтобы 
дети или домашние животные 
случайно не оказались 
заблокированными внутри.
Не вытаскивайте из 
холодильника полки, чтобы 
дети не смогли в него залезть. 
Не позволяйте им играть со 
старым устройством.

•  Утилизируйте упаковку 
безвредным для окружающей 
среды способом.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СОВЕТЫ ПО 
ПРАВИЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

•  В случае отключения 
электроэнергии обратитесь в 
местную электрокомпанию и 
узнайте, когда возобновится 
подача электроэнергии.
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-  В большинстве случаев 
питание возобновляется в 
течение одного-двух часов.
В течение такого периода 
температура внутри 
холодильника не изменится. 
Однако во время отключения 
электроэнергии рекомендуется 
как можно реже открывать 
дверцу холодильника.

-  Если электроснабжение будет 
отсутствовать более 2 часов, 
уберите весь лед из ведерка для 
льда.

-  Если электроснабжение будет 
отсутствовать более 24 часов, 
уберите все замороженные 
продукты.

•  Если в комплект холодильника 
входят ключи, их необходимо 
хранить в недоступном для 
детей месте подальше от 
самого холодильника.

•  Если холодильник долго 
находится в поме-щении 
с температурой ниже 
минимального значения 
диапазона рабочей температуры, 
он может работать нестабильно 
(внутренняя температура может 
быть слишком высокой).

•  Не храните продукты, которые 
быстро портятся при низких 
температурах (например, 

бананы, дыни).
•  Устройство не требуется 
размораживать вручную: 
эта процедура выполняется 
автоматически.

•  Повышение температуры в 
процессе раз-мораживания 
соответствует требованиям 
стандарта ISO. Чтобы избежать 
нежелательного повышения 
температуры заморо-женных 
продуктов в процессе разморажи-
вания устройства, заверните 
каждый из них в несколько слоев 
газетной бумаги.

•  Любое повышение 
температуры замороженных 
продуктов в процессе 
размораживания сокращает 
срок хранения таких продуктов.

Советы по экономии энергии
-  Установите холодильник в 
прохладной сухой комнате 
с достаточной вентияцией. 
Обеспечьте, чтобы на него не 
пад ал прямой солнечный свет 
и никогда не устанавливайте 
его рядом с прямым 
источником тепла (например, 
батареей отопления).

-  Никогда не загораживайте 
на холодильнике никакие 
отверстия или решетки.

DA68-02710P-11.indb   12DA68-02710P-11.indb   12 2016. 10. 14.   �� 4:542016. 10. 14.   �� 4:54



СВЕДЕН
И
Я П

О
 ТЕХН

И
К
Е БЕЗО

П
АСН

О
СТИ

Pyccĸий - 13

-  Дайте теплой пище остыть 
до комнатной температуры 
перед тем, как ставить ее в 
холодильник.

-  Кладите в холодильную камеру 
замороженные продукты, 
которые вы хотите оттаять. 
В этом случае вы можете 
использовать низкие температуры 
замороженных продуктов дла 
охлаждения продуктов в холод 
ильной камере.

-  Не держите дверцу 
холодильника открытой 
слишком долго, когда кладете в 
него продукты или вынимаете 
их. Чем на меньшее время 
открывается дверца, тем 
меньше льда образуется в 
морозильной камере.

-  Регулярно очищайте заднюю 
панель холодильника. 
Пыль увеличивает 
энергопотребление.

-  Не устанавливайте 
температуру ниже 
необходимого уровня.

-  У основания холодильника 
и у задней панели должно 
быть достаточно места для 
циркуляции воздуха.
Не перекрывайте 
вентиляционные отверстия.

-  При установке холодильника 

оставьте зазоры справа, слева, 
сзади и сверху.
Это позволит вам снизить 
энергопотребление и, 
соответственно, сумму счетов 
за электричество.

-  Для наиболее эффективного 
использования энергии, 
пожалуйста, сохраняйте все 
внутренние элементы, такие 
как корзины, ящики, полки на 
своем месте, как поставляется 
производителем. 

Прибор предназначается для 
использования в бытовых и 
аналогичных условиях, таких 
как
-  кухонные помещения в 
магазинах, офисах и на других 
рабочих местах;

-  усадьбы и номера в гостиницах, 
мотелях и на других жилых 
объектах;

- спальни и места для завтрака;
-  предприятия общественного 
питания другие и другие 
аналогичные не розничные 
предприятия.
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ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ 
ХОЛОДИЛЬНИКА 
Благодарим вас за покупку холодильника Samsung 
Side-by-Side. Надеемся, что вы останетесь довольны 
множеством современных функций и особенностей 
данного изделия.

Выбор наилучшего местоположения
для холодильника.
•    Устанавливайте холодильник поближе к водопроводу.
•    Не ставьте холодильник в зоне воздействия прямых 
солнечных лучей.

•   Холодильник должен находиться на ровной (или 
почти ровной) поверхности.

•   Холодильник должен быть установлен так, чтобы 
его дверцы свободно открывались.

•   Пространство вокруг холодильника, необходимое для 
его эксплуатации. См. рисунок с размерами ниже.

•    Предусмотрите возможность для перемещения 
изделия на случай техобслуживания.

Установка разделителя (серая пластина) 
Для нормального функционирования зафиксируйте 
разделитель надлежащим образом на задней панели при 
установке холодильника. Это гарантирует нормальное 
функционирование холодильника. 

Способ сборки 
1.  Извлеките упаковонный разделитель из нижней 
полки на дверце холодильника. 

2.  Найтите место установки на задней панели 
холодильника, как показано на рисунке 

3.  Найтите место установки разделителя и установите 
разделитель на задней панели холодильника. 
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55
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m
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Разделитель Ра
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Установка и настройка 
холодильника Side-by-Side
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Перемещение холодильника
Чтобы не поцарапать 
пол, переведите передние 
регулируемые ножки в верхнее 
положение (над полом). 
См. раздел «Выравнивание 
холодильника» в настоящем 
руководстве (стр. 19).

Чтобы не повредить 
покрытие пола, положите 
под холодильник защитный 
материал, например картонную 
упаковку.

При установке и обслуживании холо-
дильника или очистке пространства за 
ним аккуратно переместите изделие на 
открытое место, а затем верните его 
обратно.

ОСТОРОЖНО!

Ножка
Отвертка
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СНЯТИЕ ДВЕРЕЦ ХОЛОДИЛЬНИКА
Если холодильник не помещается в проход, вы 
можете снять дверцы.

1. Снятие крышки передних ножек

Откройте дверцы холодильной и морозильной камер, 
открутите три винта против часовой стрелки и 
снимите крышку передних ножек.

Отсоединение трубки подвода воды от 
холодильника

1.  Для отсоединения трубки подвода воды нажмите на 
муфту 1  и потяните трубку 2  в сторону.

2. Снятие дверцы морозильной камеры
Важные примечания.
•    Поднимайте дверцу вертикально вверх, чтобы не 
согнуть и не сломать петли.

•  Следите, чтобы не защемить трубки подвода воды и 
провода на дверце.

•  Чтобы не поцарапать и не повредить дверцу, кладите 
ее на защищенную поверхность.

1.  Когда дверца морозильной камеры закрыта, 

снимите с помощью отвертки крышку верхней 
петли 1 , а затем осторожно отсоедините провода 

2  .

2.  Отвинтите винты петли 3  против часовой стрелки 
и снимите верхнюю петлю 4 . Следите за тем, 
чтобы дверца не упала на вас во время демонтажа.

3.  Затем осторожно приподнимите дверцу 5  , чтобы 
снять ее с нижней петли 6 .

Следите, чтобы не защемить трубки и провода 

на дверце.

4.  Осторожно поднимая нижнюю петлю 7  вверх, 
снимите ее с кронштейна 8  .

Следите, 
чтобы цвет 

трубок подвода
воды совпадал.

1

2

2

1

3

4

6

5

7

8
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Снятие дверцы холодильной камеры
1.  Закройте дверцу и снимите крышку верхней петли 

1  с помощью отвертки.

2.   Выкрутите винты из петли 2  и винт заземления 
3 , поворачивая их против часовой стрелки, а 
затем снимите верхнюю петлю 4 . 

      Будьте внимательны, чтобы дверцы не упали на 
вас, когда вы их снимаете.

3.   Осторожно приподнимите дверцу 6  вертикально 
вверх и снимите ее с нижней петли 5 .

4.   Осторожно поднимая нижнюю петлю 7  вверх, 
снимите ее с кронштейна 8  .

ОБРАТНАЯ УСТАНОВКА 
ДВЕРЕЦ ХОЛОДИЛЬНИКА
После того как холодильник надежно установлен 
в предназначенном для него месте, можно снова 
навешивать дверцы.

Обратная установка дверцы 
морозильной камеры
1.  Для установки дверцы морозильной камеры 
вставьте трубку подвода воды 1  в нижний угол 
дверцы, а затем в отверстие в нижней петле 2 .
Осторожно потяните трубку подвода воды вниз, 
чтобы она проходила прямо, без перегибов и 
изломов.

2.  Вставьте ось верхней петли 3  в отверстие в углу 
дверцы морозильной камеры 4 . 
Совместите отверстие верхней петли 5  с 
отверстием на корпусе 6  и завинтите винты петли  

7  по часовой стрелке.
Подключите провода.

3.  Установите переднюю часть крышки верхней петли 
8  спереди на верхнюю петлю 9  и закрепите ее 
винтом.

4

2

3

1

1

2

4

5

6

7

3

9

8
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Обратная установка дверцы
холодильной камеры

1.   Вставьте нижнюю петлю 1  в кронштейн для 
нижней петли 2 .

2.   Расположите отверстие в углу дверцы моро-
зильной камеры 3  над нижней петлей 4 .

3.    Вставьте ось верхней петли 5  в отверстие на 
петле 6  . Сопоставьте отверстие в верхней 
петле 7  с отверстием в верхней части корпуса 

8  . Затем вкрутите винты в петлю 9  и винт 
заземления 10  , поворачивая их по часовой 
стрелке.

4.   Установите переднюю часть крышки верхней 
петли 11  спереди на верхнюю петлю 12  и 
закрепите ее винтом.

Присоединение трубки подвода воды

1.  Вставьте трубку подвода воды 2  в муфту 1 .

2.  Для предотвращения протечек линия подачи воды 
должна быть вставлена до середины прозрачной 
муфты.

3.  Установите 2 зажима по краям установочного 
модуля и проверьте надежность их установки.

Не перерезайте трубку подвода воды.
Осторожно отсоедините ее от муфты.

Установка крышки передних ножек

Перед установкой крышки убедитесь, что 
трубка подвода воды присоединена герметично.
Закрепите крышку передних ножек тремя 
винтами, поворачивая их по часовой стрелке, 
как показано на рисунке.

1

2

3

4

12

11

1

2

Середина прозрачной Середина прозрачной 
муфтымуфты

Зажим A (1/4 in)Зажим A (1/4 in)
(6,35 мм)(6,35 мм)
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ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
Установив дверцы обратно на холодильник, 
убедитесь, что он стоит ровно: это необходимо для 
проведения окончательной регулировки.
Если холодильник стоит неровно, то вам не удастся 
точно выровнять дверцы.

Передняя часть холодильника также 
регулируется.

Если дверца морозильного отделения 
ниже дверцы холодильного отделения
Вставьте шлицевую отвертку в прорезь на ножке 
холодильника и выровняйте морозильную камеру, 
вращая ножку по часовой или против часовой 
стрелки.

Если дверца морозильного отделения 
выше дверцы холодильного отделения
Вставьте шлицевую отвертку в прорезь на ножке 
холодильника и выровняйте холодильную камеру, 
вращая ножку по часовой или против часовой 
стрелки.

Дополнительная регулировка дверец описана в 
следующем разделе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЦ
Помните, что для точного выравнивания дверец 
холодильник сам должен быть выровнен. Допол- 
нительные сведения см. в предыдущем разделе, 
посвященном выравниванию холодильника.

Процесс регулировки одинаков для обеих дверец.
Откройте дверцы и по очереди отрегулируйте их
следующим образом.

1.  Откручивайте 
гайку 1  на ниж- 
ней петле, пока 
она не сместится 
на верхний конец 
болта  2  .

Ослабив гайку 
1  , с помощью универсаль-ного гаечного ключа 
3  из комплекта поставки открутите болт 2  
против часовой стрелки. 
После этого гайку 1  можно скрутить руками.

2.   Вращая болт 
2  по часовой 
стрелке  
или против 
часовой 
стрелки , 
выровняйте дверцы по отношению друг к другу.

При вращении по часовой стрелке , 
дверца движется вверх.

3.    Отрегулировав 
дверцы, вращайте 
гайку 1  по 
часовой стрелке 

 , пока 
она не достигнет 
нижнего конца болта. Затем затяните болт с помощью 
ключа 3  , чтобы зафиксировать гайку 1  .

Если надежно не зафиксировать гайку, то болт 
может открутиться.

Ножка

Отвертка

Отвертка

Ножка

Регулируемая 
деталь

Если дверца морозильной камеры 
располагается выше холодильной камеры

3

2

1

Гаечный Ключ

Болт

Гайка

3

2

Гаечный Ключ

Болт

З б

3

2

1

Гаечный Ключ

Болт

Гайка
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ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДИСПЕНСЕРА К ВОДОПРОВОДУ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Ваш новый холодильник Samsung оснащен множеством полезных 
устройств, и одно из них — диспенсер для воды. Защищая 
ваше здоровье, фильтр для воды Samsung устраняет из воды 
нежелательные примеси. Однако фильтр не стерилизует воду и не 
уничтожает микроорганизмы. Для этой цели следует приобрести 
систему очистки воды. Для надлежащей работы ледогенератора 
требуется давление воды 138 – 862 кПа.
В нормальных условиях для наполнения бумажного стаканчика 
объемом 170 мл достаточно 10 секунд. Если давление воды в 
месте использования холодильника низкое (до 138 кПа), то можно 
установить подкачивающий насос. Убедитесь, что емкость для 
воды внутри холодильника надлежащим образом наполняется. Для 
этого нажмите на рычаг диспенсера и удерживайте его, пока вода 
не начнет течь из водосливного отверстия. При использовании 
диспенсера воды могут быть слышен слабый шум. 

Набор принадлежностей для подключения к 
водопроводу входит в комплект поставки. Он 
находится в одном из ящиков морозильной камеры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА
(RS77*, RS54H*, RS76*)
Извлечение корзины для льда
-   Держите устройство, как показано 
на рисунке

-  Слегка поднимите вверх нижнюю 
часть.

-  Медленно снимите лоток для льда.

Замена корзины для льда
-   Сборка осуществляется в порядке, 
обратном снятию.

-  Надежно вставьте лоток (до щелчка).
-  Если лоток не влезает, поверните 
ручку управления, которая 
расположена сзади, на 90 градусов, и 
повторите установку (см. рисунок 2).

Нормальная работа
-  Все звуки, которые вы слышите при 
выгрузке льда из генератора в лоток, 
— это нормаль-ное явление.

-  Если длительное время не забирать 
лед из лотка, то он может слипнуться. 
Извлеките остатки льда и опорожните 
лоток.

-  Если лед не выходит, проверьте, не 
засорен ли выпускной желоб. Если он 
засорен, удалите засор.

-  Первая порция кубиков люда может 
быть небольшой изза наличия в 
трубке воздуха, оставшегося после 
подсоединения. При нормальном 
использовании весь воздух будет 
удален.

-  Если на дисплее мигает надпись «ICE OFF», 
вставьте емкость или проверьте, что она 
установлена правильно.

-   Диспенсер льда и воды не работает, если 
дверца открыта.

-  Если сильно хлопнуть дверцей, то вода 
может выплеснуться из ледогенератора.

-  Чтобы не уронить лоток для льда, снимайте 
его обеими руками.

-  Чтобы избежать травмирования, тщательно 
протрите пол в случае попадания на него 
воды или льда.

-  Не позволяйте детям висеть на диспенсере 
или лотке для льда.

- Возможно повреждение устройства.
-  Не вставляйте пальцы и посторонние 
предметы в ледогенератор.

   Это может повлечь за собой травмы или 
повреждение оборудования.

Проверка объема воды, подаваемой в устройство 
для приготовления льда. (RS757*/ RS756*)

1.  Приподнимите вверх и осторожно выньте емкость 
устройства для приготовления льда из морозильной 
камеры.

2.  При нажатии кнопки Test (Проверка) в формочку 
для приготовления льда наливается вода из трубки 
подачи воды. По окончании налива проверьте 
количество воды (см. рисунок ниже).

     Если воды подается меньше нормы, кубики льда 
получатся слишком маленького размера. Это 
проблема с напором воды в водопроводе, а не с 
холодильником.

 

рисунок. 2

Канал для льдаКанал для льда

рисунок. 1

CAUTION

Устройство для 
приготовления льда

1

Рычаг датчика

2
Кнопка проверки

Проверьте уровень воды
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЕНСЕРА 
К ВОДОПРОВОДУ
Модель для внутренней установки
Принадлежности для подключения к водопроводу

Подключение к водопроводной сети
1. Сначала перекройте воду.
2.  Найдите ближайшую трубу подачи холодной 
питьевой воды.

3.  Следуйте руководству по подключению к водо- 
проводу, которое входит в комплект поставки 
набора принадлежностей.

4.  После подключения фильтра для воды к водопроводу 
откройте подачу воды и слейте примерно 1 литр, 
чтобы прочистить и наполнить фильтр.

Подключение трубки подвода воды к 
холодильнику
1.   Снимите пылезащитный колпачок с трубки подвода 
воды сзади на холодильнике и закрутите зажимную 
гайку из комплекта поставки.

2.   Возьмите трубку подвода воды из набора 
принадлежностей и закрутите зажимную гайку на 
один из ее концов.

3.  Соедините обе трубки с помощью муфты из набора 

принадлежностей. Убедитесь, что соединение не 
пропускает воду.

4.  Присоедините другой конец трубки из набора 
принадлежностей к водопроводу и включите подачу 
воды, чтобы убедиться в отсутствии течи.

Трубку подвода воды необходимо подклю-
чать только к источнику питьевой воды.
Если требуется отремонтировать или снять 
трубку подвода воды, отрежьте от пластиковой 
трубки 6,5 мм, чтобы соединение было плотным 
и без протечек.

Перед использованием убедитесь в 
отсутствии протечки в этих местах.

•    На УСТАНОВКУ ТРУБКИ ПОДВОДА ВОДЫ 
гарантия Samsung не распространяется.

•   Подключение к водопроводу производится за счет 
покупателя, если эта процедура не включена в 
стоимость доставки из магазина (см. договор о 
поставке).

•  Для проведения этой процедуры рекоменду- 
ется вызывать слесаря или лицензированного 
специалиста по монтажу.

•  Если обнаружится утечка воды изза неправильной 
установки, обратитесь к специалисту по монтажу.

Перекройте Перекройте 
основную трубу основную трубу 
подачи водыподачи воды

Перекройте Перекройте 
основную трубу основную трубу 
подачиподачи воды воды

БЕЗБЕЗ
ЗАЗОРАЗАЗОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Трубку подвода воды необходимо 
подключать к трубе холодной воды. 

При подключении к трубе горячей воды 
может сломаться очиститель.

р д д д д р ду

П й

 1   Фиксатор и винты для 
трубки подвода воды

 
2

 
Муфта

 3   Трубка подвода воды  4   Зажим  5   Фильтр 

ОСТОРОЖНО!

СнимитеСнимите
колпачокколпачок

Трубка подвода водыТрубка подвода воды
от устройстваот устройства

Трубка подвода воды Трубка подвода воды 
из набора из набора 

принадлежностейпринадлежностей

Без Без 
зазоразазора

Ослабьте Ослабьте 
гайку (a)гайку (a)
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Удалите любые осадки в системе 
очистки воды.
(Модель с зоной с индивидуальным 
регулятором температуры)
1. Включите источник водопроводной воды.
2.  Пусть вода стекает в дозатор до тех пор, пока она 
не станет чистой (приблизительно 3 литра).

Изначальное потемнение воды и лед — 

нормальное явление.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЕНСЕРА 
К ВОДОПРОВОДУ

Модель для внешней установки
Принадлежности для подключения к водопроводу 

Подключение к водопроводной сети
С помощью муфты присоедините трубку подвода 
воды к водопроводу.
1. Перекройте воду.
2. Накрутите муфту «А» на водопроводную трубу.

Выбор места для установки очисти-
теля (модель с очистителем)
-    Если вы хотите разобрать и собрать впускную 
и выпускную стороны очистителя во время его 
установки, см. рисунок, представленный ниже.

-     Измерьте расстояние от очистителя до трубы 
подачи холодной воды и соответственно укоротите 
трубку подвода воды к очистителю.

МУФТА “A”

ВОДОПРОВОД

МУФТА

СТОРОНА 
ОЧИСТИТЕЛЯ

ВПУСКНАЯ СТОРОНА 
ОЧИСТИТЕЛЯ

ВЫПУСКНАЯ ТРУБКА

90 градусов

ВОДА В ОЧИСТИТЕЛЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗажимЗажим

Вставьте зажим после Вставьте зажим после 
устаиовки трубкиустаиовки трубки

  Фиксатор и винты для трубки 
подвода воды

Муфта

Трубка подвода воды Зажим для
очистителя Очиститель

ГАРАНТИЯ
На установку трубки подвода воды не распространяется действие 
гарантии, предоставляемой производителем на холодильник или 
ледогенератор. Внимательно следуйте этим инструкциям, чтобы 
минимизировать риск ущерба в результате протекания воды.

Примечание
Если муфта не подходит к водопроводной трубе, купите 
в уполномоченном сервисном центре надлежащую 
фурнитуру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Трубка подвода воды необходимо подключать 

к трубе холодной воды. 
При подключении к трубе горячей воды 

может сломаться очиститель.
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Удаление осадка из очистителя
(модель с очистителем)
-   Откройте водопроводный кран и убедитесь, что в трубке 
на впускной стороне очистителя протекает вода.

-    Если из трубки не вытекает вода, проверьте, открыт 
ли кран.

-  Оставьте кран открытым, пока не будет удален весь 
осадок, образовавшийся в процессе производства, и 
вытекающая вода не станет чистой.

Изначальное потемнение воды и лед — 

нормальное явление.

Крепление зажима для очистителя
-   Удерживая зажим для очистителя в нужном месте 

(например, под раковиной), надежно закрепите его 
винтами.

Не крепите очиститель на холодильнике или 
на задней части холодильника, поскольку это 
может привести к повреждению оборудования.

Крепление очистителя
-   Зафиксируйте очиститель, как показано на рисунке 
справа.

Подключение трубки подвода воды
к холодильнику
-   Снимите крышку компрессора на холодильнике.
-   Присоедините трубку подвода воды к клапану, как 
показано на рисунке.

-   После присоединения убедитесь в отсутствии 
протечек. Обнаружив течь, присоедините трубку 
заново.

-  Установите обратно крышку компрессора.

Крепление трубки подвода воды
-    С помощью зажима «А» 
при- крепите трубку подвода 
воды к стене (позади 
холодильника).

-   После крепления трубки 
проверьте, чтобы она не 
была сильно согнута, сжата 
или сплющена.

Удаление осадка из трубки подвода
воды после установки фильтра

1.     Включите подачу воды и перекройте клапан на 
трубке подвода воды.

2.    Пусть вода стекает в дозатор до тех пор, пока она 
не станет чистой (приблизительно 3 литра).
Это позволит очистить систему подачи воды и 
удалить воздух.

3.   В некоторых случаях может потребоваться 
дополнительная промывка.

4.   Откройте дверцу холодильника и убедитесь в 
отсутствии протечки из фильтра для воды.

После установки нового фильтрующего 
элемента из диспенсера может быть выброшена 
короткая струя воды. 
Это происходит изза попадания воздуха в трубку 
и не влияет на функционирование устройства.

ТРУБКА 
ПОДВОДА ВОДЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ

ВОДА

ВЫПУСКНАЯ СТОРОНА 
ОЧИСТИТЕЛЯ

ЗАЖИМ ДЛЯ 
ОЧИСТИТЕЛЯ

ТРУБКА ПОДВОДА 
ВОДЫ

ЗАЖИМ ДЛЯ 
ОЧИСТИТЕЛЯ

ОЧИСТИТЕЛЬ

ТРУБКА ПОДВОДА ВОДЫ

ИНСТРУКЦИИ КРЫШКА 
КОМПРЕССОРА НА
ХОЛОДИЛЬНИКЕ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА

ЗАЖИМ А

ТРУБКА 
ПОДВОДА 

ВОДЫ

ОСТОРОЖНО!
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Эксплуатация холодильника 
SAMSUNG Side-by-Side
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕ- 
НИЯ И ЦИФРОВОГО ДИСПЛЕЯ

КНОПКА
POWER
FREEZE

Сокращает время заморозки
продуктов в морозильной 
камере. Эта функция полезна, 
если необходимо быстро 
заморозить про-дукты, чтобы 
избежать их порчи, или 
если температура в моро-
зильной камере значительно 
повысилась (например, из-за
неплотно прикрытой дверцы).

КНОПКА
FREEZER

Нажмите кнопку Freezer, чтобы 
установить для морозильной 
камеры нужный уровень 
температуры в диапазоне от 
-15 °C (6 °F) до -23 ºC (-10 °F).

КНОПКА
ICE TYPE

Эта кнопка позволяет выбрать
тип льда (кубиками или дроб-
леный), а также выключить
ледогенератор.
Обратите внимание, что режим 
Ice Maker Off (Льдогенератор 
отключен) будет деактивирован, 
если в течение более 5 секунд 
нажать и удерживать рычаг 
льдогенератора (отметка "ICE" 
на рычаге).

КНОПКА
FILTER
CHANGE

При замене фильтра нажмите
и удерживайте эту кнопку
3 секунды, чтобы обнулить
срок эксплуатации фильтра.

КНОПКА
VACATION

Если вы планируете уехать 
в отпуск или командировку, 
нажмите кнопку Vacation. Если
выключить холодильную 
камеру нажатием кнопки 
Vacation, то на дисплее 
загорится индикатор Vacation.

Активируя функцию 
Vacation, извлеките все 
содержимое из отделе-ния 
для свежих продук- тов 
и не оставляйте дверцу 
открытой.

ФУНКЦИЯ
БЛОКИ-
РОВКИ
ОТ ДЕТЕЙ

Если одновременно нажать и 
удерживать 3 секунды кнопки 
Vacation и Fridge, то все кнопки 
будут заблокированы. Рычаг 
диспенсера и рычаг льда также 
не будут функционировать. 
Чтобы отключить эту 
функцию, снова нажмите 
и удерживайте 3 секунды 
указанные кнопки.

КНОПКА
FRIDGE

Нажмите кнопку Fridge, чтобы 
установить нужный уровень 
температуры. Можно настроить 
температуру в диапазоне от 1 °C 
(34 °F) до 7  °C (46 °F).

ФУНКЦИЯ 
DOOR OPEN 
(ДВЕРЦА 
ОТКРЫТА) 

1.  При открытой дверце холодильной 
или морозильной камеры горит 
значок "Door Open" (Дверца открыта). 

2.  При наличии условия срабатывания 
звукового сигнала дверцы (т.к. 
дверца холодильной или морозильной 
камеры открыта), значок "Door 
Open" (Дверца открыта) мигает. 

1

2

3

5

4

6

7

8

5

6

7

1

3

4

2

МОДЕЛЬ COOLSELECT

МОДЕЛЬ С ДИСПЕНСЕРОМ

ОБЫЧНАЯ МОДЕЛЬ

8
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При использовании функции Power Freeze 
возрастает потребление энергии. Не забудьте 
выключить функцию, если она больше не 
нужна, и установите обычный температур-ный 
режим морозильной камеры.
Для заморозки большого количества продуктов 
активируйте функцию Power Freeze (Быстрое 
замораживание) минимум за 20 часа до 
помещения продуктов. 

Функция ВЫКЛ дисплея
Для целей экономии энергии, дисплей пульта 
автоматически выключается при следующих 
условиях: Если не нажата какая-либо кнопка, если 
дверцы не открыты или если не нажат рычаг кулера.

Однако, значок, указывающий режимы Vacation 
(отпуск) или Cubed / Crushed / Ice Off (Выключение 
льда / в кубиках / дробленого), остается включенным.

При нажатии кнопки, открытии дверцы или нажатии 
рычага кулера, дисплей пульта вновь включится. 
Кроме кнопки Тип льда, все функциональные кнопки 
станут рабочими после снятия пальца с нажимаемой 
кнопки.

УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ В 
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ
В зависимости от потребностей температуру в 
морозильной камере можно регулировать в диапазоне 
от -15 °C (6 °F) до -23 ºC (-10 °F). Нажимайте кнопку 
Freezer до тех пор, пока на экране не отобразится 
нужное значение температуры. Помните, что 
некоторые продукты, например мороженое, могут 
таять при температуре -16 ºC (4 °F).
Последовательность отображаемых значений будет 
изменяться от -15 °C (6 °F) до -23 ºC (-10 °F). После 
-23 ºC (-10 °F) снова появится значение -15 ºC (6 °F).
Через пять секунд после того как установлена 
новая температура, на экране отобразится текущая 
температура в морозильной камере.
Это значение будет меняться по мере приспо-обления 
морозильной камеры к новой температуре.

Контейнер SHELF-BOTTOM (НИЖНЯЯ 
ПОЛКА), устанавливаемый вместо нижнего 
ящика, представляет собой двузвездную секцию 
(все модели). Нижний дверной контейнер 
морозильной камеры является двузвездной 
секцией. (Модели RSH7, RS77, RS7528, RS7527, 
RS54H, RS57H, RS76). Поэтому температура в 
двузвездных секциях немного выше температуры 
в другом отделении морозильной камеры.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ В 
ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ
В зависимости от потребностей температуру в 
холодильной камере можно регулировать в диапазоне 
от 7 ºC (46 °F) до 1 ºC (34 °F). 
Нажимайте кнопку Fridge до тех пор, пока на экране 
не отобразится нужное значение температуры. 
Настройка температуры для холодильной камеры 
происходит так же, как и для морозильной камеры. 
Нажмите кнопку Fridge, чтобы установить нужный 
уровень температуры. 
Через несколько секунд холодильник начнет набирать 
установленную температуру. При этом данные будут 
отображаться на цифровом дисплее.

При частом открытии дверец или хранении 
большого количества теплых/горячих продуктов 
температура морозильной или холодильной 
камеры может повыситься.
При этом цифровой дисплей будет мигать.
Как только температура морозильной или
холодильной камеры вернется к исходному
значению, мигание прекратится. Если этого 
не произойдет, необходимо «перезагрузить» 
холодильник. Отключите холодильник от 
источника питания, подождите десять минут и 
снова включите его.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРА 
ЛЬДА И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
С помощью кнопки Ice Type выберите желаемый тип 
льда.

Лед изготавливается в виде кубиков.
Если выбрано значение Crushed, то ледогенератор 
будет дробить приготовленный лед на кусочки.

Дозирование льда
Подставьте стакан под отверстие для льда и слегка 
нажмите им на рычаг диспенсера.
Располагайте стакан ровно по отношению к 
диспенсеру, чтобы лед не выскакивал из него.

Использование диспенсера для воды
Подставьте стакан под водослив и слегка нажмите им 
на рычаг диспенсера. 
Располагайте стакан ровно по отношению к 
диспенсеру, чтобы не разлить воду.

•    Не вставляйте пальцы и посторонние 
предметы в канал диспенсера и лоток 
ледогенератора.

    -  Это может привести к получению 
травмы или повреждению оборудования.

•   Не вставляйте пальцы и посторонние 
предметы в отверстие диспенсера.

   -  Это может привести к получению травмы.
•   Пользуйтесь только ледогенератором, 
входящим в комплект поставки.

•   Трубку подвода воды к холодильнику 
должен устанавливать/ подключать 
квалифицированный специалист, при этом 
разрешается подача только питьевой воды.

•   Для нормальной работы ледогенератора 
необходимо давление воды 138 – 862 кПа.

•    Если вы надолго уезжаете и не будете 
пользоваться диспенсерами для воды и 
льда, закройте клапан подачи воды.

 -  В противном случае возможна утечка воды.
•   Сотрите лишнюю влагу на внутренних 
стенках холодильника и оставьте дверцы 
открытыми.

 -  В противном случае может появиться 
неприятный запах и образоваться плесень.    

Льда нет 
Отключение 
ледогенератора

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!
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<RS757*/ RS756*>

<RS77* / RS54H*>

( 1 )( 1 )

( 2 )( 2 )

( 3 )( 3 )

( 4 )( 4 )

( 5 )( 5 )

( 6 )( 6 )

( 7 )( 7 )

( 8 )( 8 )

( 9 )( 9 )

( 10 )( 10 )

( 11 )( 11 )

( 12 )( 12 )

( 2 )( 2 )

( 3 )( 3 )

( 4 )( 4 )

( 5 )( 5 )

( 6 )( 6 )

( 7 )( 7 )

( 8 )( 8 )

( 9 )( 9 )

( 10 )( 10 )

( 11 )( 11 )
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<RS772*/RS752*/RS57H*>

( 2 )( 2 )

( 3 )( 3 )

( 4 )( 4 )

( 5 )( 5 )

( 6 )( 6 )

( 7 )( 7 )

( 9 )( 9 )

( 10 )( 10 )

( 11 )( 11 )

<RS76*>

( 2 )( 2 )

( 3 )( 3 )

( 4 )( 4 )

( 5 )( 5 )

( 13 ) ( 13 ) ДополнительноДополнительно

( 7 )( 7 )

( 9 )( 9 )

( 10 )( 10 )

( 11 )( 11 )

( 12 )( 12 )
( 6 )( 6 )

( 8 )( 8 )
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( 1 ) Лоток для льда 

Не кладите пальцы, руки или другие 
предметы в лоток для льда или корзину 
льдогенератора. Это может повлечь 
за собой травму или повреждение 
оборудования. 

( 2 ) Полки  

Могут использоваться для хранения всех видов 
замороженных продуктов. 

( 3 ) Дверные лотки 

Могут использоваться для небольших пакетов 
замороженных продуктов. 

( 4 ) Ящики 

Лучше всего использовать для хранения мяса 
или сухих продуктов. Хранящиеся продукты 
должны быть надежно обернуты в фольгу или 
другие подходящие для обертки материалы, или 
же помещены в контейнеры. 

( 5 ) Лоток для молочных продуктов 

Может использоваться для хранения мелких 
молочных продуктов, таких как масло или 
маргарин, йогурт или кусочки сливочного сыра. 

( 6 ) Полки 

Являются трещиностойкими. Могут 
использоваться для хранения всех видов 
продуктов и напитков. Круговые отметки на 
поверхности стекла являются нормальным 
явлением, их обычно можно протереть влажной 
тряпкой. 

( 7 ) Лоток для яиц 

Это самое удобное место для хранения яиц. 
Положите лоток для яиц на полку для удобного 
доступа. 

( 8 ) 
Место для хранения напитков 
(Дополнительно) 

 Может использоваться для хранения часто 
используемых продуктов, таких как баночные 
напитки и закуски, и обеспечивает доступ к ним 
без открытия двери холодильника. 

( 9 ) Подвижная полка (Дополнительно) 

Предназначена для удобного перемещения 
вместе с продуктами. Может использоваться 
для хранения всех видов продуктов и напитков, 
которые часто перемещаются. 

( 10 ) Ящик для фруктов и овощей 

Используется, чтобы сохранить свежесть 
хранящихся овощей и фруктов. Специально 
предназначен, чтобы внутри контролировать 
уровень влажности. 

( 11 ) Дверные лотки 

Предназначены для использования больших 
громоздких предметов, таких как галлоны 
молока или другие большие бутылки и емкости. 

( 12 ) Корзина льдогенератора 

Предназначена для удобного хранения кубиков 
льда. 

Не кладите пальцы, руки или другие 
предметы в лоток для льда или корзину 
льдогенератора. Это может повлечь 
за собой травму или повреждение 
оборудования. 

( 13 ) Винная полка  (Дополнительно) 

Расположена в оптимизированном месте для 
хранения вина и помогает сохранять его вкус.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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Чтобы обеспечить больше места, можно 
хранить продукты в контейнере Guard FRE-UPP 
вместо корзины со льдом, и снять льдогенератор 
COVER-ICE MAKER (КРЫТЫЙ-
ЛЬДОГЕНЕРАТОР).

При снятии корзины со льдом, на дисплее пульта 
будет мигать ICE OFF (ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛЬДА). 
Кроме того, Вы можете удалить Upper drawer 
(Верхний ящик) и Bottom drawer (Нижний 
ящик) морозильной камеры, и установить 
"SHELF-BOTTOM" на дно камеры, так как 
это не повлияет на тепловые и механические 
характеристики.

Указанный объем хранения в отделении 
для хранения замороженных продуктов 
соответствует объему при всех установленных 
"Guard FRE-UPP", "SHELF-BOTTOM" и снятых 
"COVER-ICE MAKER", "Upper Drawer", 
"Bottom Drawer".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОНЫ 
COOLSELECT ZONE™ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Quick Cool
•   В зоне CoolSelect Zone™ можно использовать 
функцию Quick Cool.

•   Эта функция позволяет в течение 60 минут охладить 
1–3 банки с напитками.

•  Чтобы отключить функцию, снова нажмите 
кнопку Quick Cool. В зоне CoolSelect Zone™ будет 
восстановлен предыдущий уровень температуры.

•  После окончания периода действия функции 
Quick Cool возобновляется уровень температуры, 
заданный для функции Cool.

Thaw
•   В результате стекания сока мясо теряет свою 
свежесть и качество.

•   После выбора функции Thaw в зону CoolSelect Zone™ 
попеременно подается теплый и холодный воздух.

•  В зависимости от веса мяса можно задать время 
оттаивания: 4, 6, 10 или 12 часов.

•  По окончании оттаивания на дисплее CoolSelect Zone™ 
возобновляется индикация для функции Zero Zone.

•  По окончании оттаивания мясо не содержит сока и 
находится в полузамороженном состоянии, поэтому 
его очень удобно резать.

•  Чтобы отменить эту функцию, нажмите любую 
кнопку кроме Thaw.

•  Ниже указано приблизительное время оттаи-вания 
мяса и рыбы (толщина куска — 2,5 см).

ВРЕМЯ ОТТАИВАНИЯ ВЕС

4 часа 363 г

6 часов 590 г

10 часов 771 г

12 часов 1000 г

GUARD FRE-UPP (КОНТЕЙНЕР МОР-ВЕРХ) 

(Дополнительно)

SHELF-BOTTOM (НИЖНЯЯ ПОЛКА)  

(Дополнительно)

COVER-ICE MAKER

(КРЫТЫЙ-ЛЬДОГЕНЕРАТОР)
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Время оттаивания может отличаться в 
зависимости от размера и толщины куска 
мяса или рыбы. Выше указан общий вес всех 
продуктов в зоне CoolSelect Zone™. 
Например: общее время оттаивания 400 г 
говядины и 600 г курятины составит 10 часов.

Включая функцию Thaw, извлекайте из 
зоны CoolSelect Zone™ продукты, которые 
не нужно размораживать.

Zero Zone (0 °C)
•  Когда активирована функция Zero Zone, в зоне 

CoolSelect Zone™ поддерживается температура       
0 °C вне зависимости от температуры, заданной для 
холодильника.

•  Функция Zero Zone позволяет дольше сохранять 
свежесть мяса и рыбы.

Cool
•  Когда активирована функция Cool, температура 
поддерживается на уровне, заданном для всего 
холодильника. На цифровом дисплее отображается 
то же значение температуры, что и на панели 
управления.

•  За счет зоны CoolSelect Zone™ вместимость 
холодильника увеличивается.

В зависимости от типа напитков время их 
охлаждения может отличаться.

Перед включением функции Quick Cool 
извлеките из зоны CoolSelect Zone™ 
хранящиеся в ней продукты.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ 
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Вы можете легко почистить морозильную камеру 
внутри и изменить расположение ее компонентов.

1.  Потяните стеклянную полку на себя до упора. 
Затем осторожно приподнимите и извлеките ее.  

2.   Чтобы снять контейнер на дверце, возьмите его 
обеими руками и плавно поднимите.

3.   Потяните пластмассовый ящик на себя, а затем 
приподнимите и извлеките его.

4.  Лоток для льда 
(морозильная камера)    
Приподнимите и медленно 
извлеките емкость для 
льда.

    •   Держитесь за ручку, как 
показано на рисунке.

    •  Приподнимите нижнюю 
часть.

    •  Медленно снимите лоток 
для льда.

 Не прилагайте чрезмерных усилий при снятии 
крышки.
Крышка может сломаться и нанести вам травму.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
1.   Потяните на себя до упора стеклянную полку 

с защитой от протекания. Затем осторожно 
приподнимите и извлеките ее.  

2.    Чтобы извлечь ящик для овощей и фруктов, 
потяните его на себя, нажав на выемки, 
расположенные слева 
и справа на внутренней 
стороне крышки.

      Держите ящик одной 
рукой, немного припод- 
нимите его, потяните 
на себя и извлеките из 
холодильника.

3.   Чтобы снять с дверцы контейнер емкостью 4 л, 
возьмите его обеими руками и плавно поднимите.

Перед извлечением аксессуаров убедитесь, что в 
холодильнике нет продуктов.
Во избежание несчастных случаев освободите 
холодильник полностью, если это возможно.

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА
Не используйте для очистки бензол, 
разбавители или средство Clorox (хлорид).
Эти вещества могут повредить поверхность 
устройства или вызвать возгорание.

 Не распыляйте воду на холодильник,
если он включен в сеть — это может
привести к поражению электрическим
током. Не используйте при очистке
бензоловый растворитель или автомо-
бильное моющее средство — это может
привести к возгоранию.

ЗАМЕНА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
ЛАМПЫ

Для замены светодиодной лампы обратитесь к 
сервисному инженеру.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДЫ
Чтобы снизить риск повреждения вашего 
имущества в результате протекания воды, 
не используйте в холодильнике SAMSUNG 
фильтры для воды неизвестных марок. 
ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО ФИЛЬТРЫ 
SAMSUNG. Компания SAMSUNG не несет 
ответственности за какойлибо ущерб, в 
том числе за повреждение имущества из-за 
протекания воды в случае использования 
фильтров неизвестных марок. Холодильники 
SAMSUNG предназначены для эксплуатации 
ТОЛЬКО с фильтрами для воды SAMSUNG.

Индикатор Filter сигнализирует о необходимости 
заменить фильтрующий элемент.
Когда индикатор фильтра становится красным, 
необходимо заменить фильтр.
Чтобы у вас было время найти новый фильтр, 
индикатор загорается за некоторое время до 
истечения срока службы текущего фильтра.
Своевременная замена фильтра является залогом 
получения свежей и чистой воды из холодильника.

Для внутренней модели
1.     Извлеките фильтр из коробки и наклейте на него 

этикетку с указанием месяца.
2.    На этикетке должен быть указан месяц, который 

наступит через полгода. Например, если вы меняете 
фильтр для воды в марте, наклейте на фильтр этикету 
SEP (сентябрь), чтобы заменить его в сентябре. 
Стандартный срок службы фильтра составляет около 
6 месяцев.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!
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3.  Снимите фиксированный колпачок, повернув его 
против часовой стрелки.

4.  Снимите защитный колпачок с нового фильтра и 
извлеките старый фильтр.

5.  Вставьте новый фильтр в гнездо.
     Чтобы зафиксировать фильтр для воды, медленно 
поверните его на 90° против часовой стрелки 
до метки. Убедитесь, что метка сопоставлена с 
положением для фиксации. 
Не зажимайте фильтр слишком сильно. 

Для внешней модели

1. Перекройте подачу воды.
2. Запомните направление потока воды в фильтре.
3.  До упора вставьте трубку подвода воды с впускной 
стороны фильтра.

4.   Вставив трубку, сильно сожмите зажим. Зажим 
фиксирует трубку.

5.  Включите воду и проверьте наличие протечек.
     Обнаружив течь, повторите действия 1–4. 
     Если устранить течь не удается, прекратите поль- 
зование устройством и обратитесь к продавцу.

6.     После выполнения этих действий нажмите и 
удерживайте 3 секунды кнопку Ice Type, чтобы 
обнулить срок эксплуатации фильтра.

7.     Пропустите через диспенсер 1 литр воды и слейте 
ее. Перед тем как пить воду, убедитесь, что она 
чистая. 

После установки нового фильтрующего 
элемента из диспенсера может быть выброшена 
короткая струя воды.
Это происходит из-за попадания воздуха в 
трубку и не влияет на функционирование 
устройства.

Заказ запасных фильтров
Заказать фильтрующие элементы можно у 
уполномоченного дилера Samsung.

- Внутренний фильтр - HAFIN2/EXP

- Внешний фильтр- HAFEX/EXP

1

2

3

4

5

Сопоставьте
метку с 
положением 
для фиксации.

Колпачок 
фильтра

Этикетка
с указанием 

месяца

ПОДАЧА  ВОДЫ ФИЛЬТРОВАННАЯ 
ВОДА

НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА

Примечание: Рез необходимо 
выполнить под прямым углом. 
В противном случае возможно 
протекание воды.

DA68-02710P-11.indb   33DA68-02710P-11.indb   33 2016. 10. 14.   �� 4:542016. 10. 14.   �� 4:54



Pyccĸий - 34

Устранение неполадок
ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ

Холодильник не 
работает совсем 
или охлаждает 
недостаточно.

•  Проверьте подключение вилки шнура питания.
•      Проверьте правильность установки регулятора температуры на панели 

дисплея. Попробуйте задать более низкую температуру.
•      Холодильник находится под воздействием прямых солнечных лучей или 

расположен вблизи нагревательного прибора.
•      Убедитесь, что задняя стенка холодильника расположена не слишком 

близко к стене помещения и не препятствует циркуляции воздуха.

Продукты в холо- 
дильной камере 
заморожены.

•  Проверьте правильность установки регулятора температуры на панели 
дисплея. Попробуйте задать более высокую температуру.

•      Проверьте, не слишком ли низкая температура в помещении.
•      Проверьте, нет ли в самой холодной части холодильника продуктов с 

высоким содержанием влаги. Попробуйте извлечь эти продукты из зоны 
CoolSelect Zone™ и разместить в холодильной камере.

Раздаются необычные 
шумы или звуки.

•   Убедитесь, что холодильник стоит ровно и надежно.
•      Убедитесь, что задняя стенка холодильника расположена не слишком 

близко к стене помещения и не препятствует циркуляции воздуха.
•      Проверьте, не попали ли инородные тела за холодильник или под него.
•      Если из холодильника доносятся «тикающие» звуки, это нормально. Данный эффект 

— результат сжатия или расширения различных принадлежностей холодильника в 
результате изменения внутренней температуры холодильной камеры.

Передние углы 
холодильника теплые, 
и на них начинает появ- 
ляться конденсат.

•  Определенный уровень тепла — нормальное явление. Для предотвращения 
конденсации на передних углах холодильника установлены антиконденсаторы.

•      Проверьте, плотно ли закрыта дверца холодильника. Конденсация 
происходит, когда дверца открыта в течение долгого времени.

Дозировка льда не 
осуществляется.

•  Убедитесь, что с момента установки трубки подвода воды до начала 
генерации льда прошло более 12 часов.

•      Проверьте, подключена ли трубка подвода воды и открыт ли стопорный клапан.
•      Убедитесь, что функция генерации льда не остановлена вручную.
      Убедитесь, что выбран тип льда (кубиками или дробленый).
•      Возможно, лед застрял в емкости ледогенератора.
•      Убедитесь, что температура в морозильной камере достаточно низкая.
       Попробуйте задать более низкую температуру.

В холодильнике 
раздается звук 
журчащей жидкости.

• Это нормальное явление. Такие звуки издает охлаждающая жидкость, 
циркулирующая в холодильнике.

Внутри холодильника 
появился неприятный 
запах.

•  Проверьте, не испортился ли какой-то продукт.
•      Убедитесь, что продукты со специфическим запахом, такие как рыба, 

плотно завернуты в обертку.
•     Периодически очищайте морозильную камеру от испорченных продуктов.

На стенках моро- 
зильной камеры 
накапливается иней.

•  Убедитесь, что вентиляционное отверстие не закрыто. При необходимости 
освободите его, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

•      Не размещайте продукты слишком плотно друг к другу, чтобы воздух мог 
свободно циркулировать.

•     Проверьте, плотно ли закрыта дверца морозильной камеры.

Диспенсер для воды не 
функционирует.

•  Проверьте, подключена ли трубка подвода воды и открыт ли стопорный клапан.
•      Возможно, трубка подвода воды сплющена или перекручена.
•      Убедитесь, что трубка не закупорена.
•      Возможно, емкость для воды замерзла, поскольку температура в 

холодильнике слишком низкая.
•     Настройте более высокую температуру на главном дисплее.
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Информация о классе энергоэффективности находится на продукте

ОПИСАНИЕ RS7768*** RS7527***

Тип бытового холодильника Холодильник с морозильным отделением*(***) II типа

Автоматическая система разморозки (No Frost) Да Да

Климатический класс SN, N, ST, T SN, N, ST, T

Класс защита от поражения током I I

Полезный 

объем 

(литры)

Общий полезный объем (л) 545 572

Общий объем для хранения свежих продуктов (л) 361 361

Общий объем для 

хранения  

замороженных 

продуктов (л)

155 182

29 29

Номинальное напряжение и частота (B, Гц) 220, 50 220, 50

Полная входная мощность (Ампер) 1.8A 1.7A

Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)
F:LED 6

R:LED 8

F:LED 6

R:LED 8

Класс энергетической эффективности A+ A+

Потребление электроэнергии (кВт•ч /год) 353 399

Мощность замораживания (кг/24ч) 12 12

Символ маркировки самого холодного отделения

Хладагент и его масса (г) R-600a, 68 R-600a, 68

Корректированный уровень звуковой мощности (дБА) 38 38

Вес в упаковке (кг) 116.5 112.5

Вес без упаковки (кг) 113 109

Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм) 964*770*1907 960*810*1909

Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм) 912*712*1789 912*754*1789

Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства

промышленно сти и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357
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Температурные границы окружающей среды
Данный холодильник/морозильная камера предназначены для работы при температуре окружающего воздуха, 
соответствующей его/ее температурному классу, указанному на заводской табличке.

На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место расположения холодильника/
морозильной камеры, температура окружающего воздуха и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать 
действие этих факторов, установите необходимую температуру.

Класс Символ Температура окружающего воздуха (°C)

Расширенный умеренный SN от 10 до 32 выше нуля

Умеренный N от 16 до 32 выше нуля

Субтропический ST от 16 до 38 выше нуля

Тропический T от 16 до 43 выше нуля

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, 

обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д.26, а/я 4
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)

www.samsung.com/ru/support
Завод-изготовитель : Самсунг Электроникс Поланд Мануфактуринг, 64-510, Ул.

Мицкевича 52, Вронки, Польша
Импортер : ООО “Самсунг Электроникс Рус Компани”,
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 10, 4-й этаж

Подиежит использованию по
назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7лет

Russian

Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное оборудование)
(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)
Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары 
(например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы 
нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения 
вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а 
также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, 
утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. 
Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами 
природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей 
государственной организации. 
Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с 
условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его 
электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.
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Тоңазытқыш
Пайдаланушы нұсқаулығы

мүмкіндіктерін елестету
Samsung бұйымын сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз.

Бөлек тұрған құрылғы

RS7*

RS54H*

RS57H*

RS76*
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Қазақша - 2

Қауіпсіздік туралы ақпарат
Символ Кедендік одақтың 
005/2011 техникалық 
регламентіне сәйкес 
қолданылады және осы 
өнімнің қаптамасын 
екінші рет пайдалануға 
арналмағанын және жоюға 
жататынын көрсетеді. Осы 
өнімнің қаптамасын азық-
түлік өнімдерін сақтау үшін 
пайдалануға тыйым салынады. 

Символ қаптаманы жою 
мүмкіндігін көрсетеді. Символ 
сандық код және/немесе әріп 
белгілері түріндегі қаптама 
материалының белгісімен 
толықтырылуы мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ 
АҚПАРАТ

•  Құрылғыны пайдаланбас бұрын 
мына нұсқаулықты мұқият оқып 
шығып, оны кейінірек қарау 
үшін құрылғының жанына 
қауіпсіз жерге сақтап қойыңыз.

•  Бұл құрылғыны осы 
пайдалану нұсқаулығында 
сипатталғандай арналған 
мақсатына ғана пайдаланыңыз. 
Физикалық жағынан 
шектеулі, көру немесе ақыл-
ой қабілеттері нашар немесе 
тəжірибесі немесе білмейтін 
адамдар (оның ішінде балалар) 
құрылғыны пайдалануға 
қатысты қауіпсіздікке 
жауап беретін тұлғалардың 

Мазмұны
ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ · ································································  2

ҚАТАРЛАС ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ РЕТТЕУ · ····················································· 14

SAMSUNG ҚАТАРЛАС ТОҢАЗЫТҚЫШЫН ҚОЛДАНУ · ····································· 24 

АҚАУЛЫҚТАРЫН ЖОЮ··· ·················································································· 34
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Қазақша - 3

бақылауынсыз немесе 
үйретуінсіз бұл құрылғыны 
пайдалануға болмайды.

• Құрылғыны қауіпсіздік 
ережелерімен танысқан 
жасы 8-ге толған балалар 
мен ересектер, сондай-ақ 
мүмкіндіктері шектеулі немесе 
тәжірибесі жеткіліксіз адамдар, 
құрылғыны қауіпсіз қолдану, 
оны пайдалану барысында орын 
алуы мүмкін қатерлі жағдайлар 
туралы нұсқау алса немесе 
тиісті адамның қадағалауы 
бойынша пайдалана алады. 
Балаларға осы құрылғымен 
ойнауға тыйым салынған. 
Балаларға ересектердің 
бақылауынсыз тазалауға және 
құрылғыға күтім көрсетуге 
тыйым салынған.

• Бұл нұсқаулықтағы 
ескертулер мен маңызды 
қауіпсіздік нұсқаулары 
барлық орын алуы мүмкін 
жағдайларды қамтымайды. 
Құрылғыны орнату, жөндеу 
жəне пайдалану кезінде 
сақтық жəне күтім беру 
шараларын пайдалану сіздің 
жауапкершілігіңізге кіреді.

•  Мына пайдалану нұсқаулары 
əр түрлі модельдерді 
қамтитындықтан, 

тоңазытқышыңыздың техникалық 
сипаттамалары бұл нұсқаулықта 
берілгендерден аздап ерекшеленуі 
мүмкін жəне барлық ескерту 
белгілері қолданылмауы мүмкін. 
Егер сұрақтарыңыз немесе 
түсінбеушіліктеріңіз болса, 
жергілікті қызмет көрсету 
орталығына хабарласыңыз немесе 
www.samsung.com сайтынан 
анықтама мен ақпарат алыңыз.

Маңызды қауіпсіздік таңбалары 
мен сақтық шаралары :

ЕСКЕРТУ

Күрделі адам жарақаты 
немесе өлімі салдарынан 
болған қауіп-қатерлер 
немесе қауіпті əрекеттер.

АБАЙЛАҢЫЗ

Жеңіл адам жарақаты 
немесе мүлік зақымдануы 
салдарынан болатын
қауіп-қатерлер немесе 
қауіпті əрекеттер.

Əрекет ЖАСАМАҢЫЗ.

Бөлшектеуші 
БОЛМАҢЫЗ.

Тиісуші БОЛМАҢЫЗ.

Нұсқауларды мұқият 
орындаңыз.
Электр шнурын ток 
көзінен суырыңыз.

DA68-02710P-11.indb   3DA68-02710P-11.indb   3 2016. 10. 14.   �� 4:542016. 10. 14.   �� 4:54



Қазақша - 4

Электр тогы ұрмауыүшін 
құрылғының жерге 
қосылғанына көз жеткізіңіз.
Көмек алу үшін қызмет 
көрсету орталығына 
хабарласыңыз.

Ескертпе.

Бұл ескерту белгілері сізге 
жəне басқаларына тиетін 
жарақаттың алдын алу үшін 
берілген. Оларды мұқият 
орындаңыз. Бұл бөлімді 
оқып шыққан соң, кейнірек 
қарау үшін оны қауіпсіз 
жерде ұстаңыз.

ТАСЫМАЛДАУҒА 
ЖƏНЕ 
ОРНАЛАСТЫРУҒА 
АРНАЛҒАН КҮРДЕЛІ 
ЕСКЕРТУ ШАРАЛАРЫ

•  Құрылғыны 
тасымалдағанда жəне 
орнатқанда, тоңазыту 
циклындағы бөлшектердің 
зақымдалмағанына көз 
жеткізу үшін күтім жасау 
керек.

-  Түтіккен аққан 
салқындатқыш құрал көзді 
күйдіруі немесе жарақаттауы 

мүмкін. Егер аққан жерін 
анықтасаңыз, ашық оттардан 
немесе күйіп кету қаупі 
бар жерлерді алыс ұстап, 
құрылғы тұрған бөлмені 
бірнеше минут желдетіп 
алыңыз.

•   Тоңазыту циклында тесік 
болса, тез тұтанатын газ бен 
ауаның араласуына жол бермеу 
үшін құрылғы тұрған бөлменің 
көлемі пайдаланылатын 
салқындатқыш құралдың 
мөлшеріне байланысты болады.

•   Ешқашан зақымдалу белгілері 
бар құрылғыны қоспаңыз. 
Күмəніңіз болса, делдалға 
хабарласыңыз. Тоңазытқыш 
орналастырылатын бөлменің 
көлемі құрылғыдағы əр 8 г 
R600a салқындатқыш құралына 
1 м³ келуі керек. Белгілі бір 
құрылғыдағы салқындатқыш 
құралының мөлшері 
құрылғыдағы сипаттамалық 
тақтада көрсетілген.

ОРНАТУҒА 
АРНАЛҒАН 
КҮРДЕЛІ ЕСКЕРТУ 
ШАРАЛАРЫ

•  Тоңазытқышты ылғал 
жерге орнатпаңыз немесе 
суға жақын жерге 

ЕСКЕРТУ

ЕСКЕРТУ
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Қазақша - 5

орналастырмаңыз.
-  Электр бөлшектерінің дұрыс 
изоляцияланбауы электр 
тогының соғуына немесе 
өрттің шығуына себеп болуы 
мүмкін.

•   Тоңазытқышты күн 
сəулесі тікелей түсетін 
жерге орналастырмаңыз 
немесе пештерден, бөлме 
жылытқыштардан немесе 
басқа құрылғыдан келетін 
жылуға жақын қоймаңыз.

•  Бірнеше құрылғыны 
бір розеткаға қоспаңыз. 
Тоңазытқыш əрдайым 
сипаттамалық тақтасына 
сəйкес келеті кернеуі бар жеке 
розеткаға қосылуы керек.

-  Осылайша жұмыс өнімділігін 
арттырып, қызып кеткен 
сымдардан өрттің шығуы 
мүмкін болғандықтан, үйдегі 
сым желілеріне шамадан тыс 
күш салуға жол бермейді.

•  Егер қабырғадағы розетка 
тар болса, электр шнурының 
ашасын салмаңыз.

-  Электр тогы соғуы немесе 
өрт шығуы мүмкін.

•  Бойында немесе ұшында 
жарылған немесе 
зақымдалған жерлері бар 
шнурды пайдаланбаңыз.

•  Электр шнурын қатты 
майыстырмаңыз немесе оның 
үстіне ауыр заттар қоймаңыз.

•  Тоңазытқыштың жанында 
аэрозольдар пайдаланбаңыз.

-  Тоңазытқыш жанында 
пайдаланылған аэрозольдар 
жарылуға немесе өрттің 
шығуына себеп болуы мүмкін.

•  Бұл тоңазытқыш 
пайдаланылмай тұрып, 
нұсқаулыққа сəйкес дұрыс 
орнатылуы жəне 
орналастырылуы керек.

•  Электр шнурын төмен қарай 
салбыратып, дұрыстап 
жалғаңыз.

-  Егер электр шнурын жоғарғы 
жағын төмен қаратып 
жалғасаңыз, шнур кесіліп, 
өрттің шығуына немесе 
электр тогының соғуына 
себеп болуы мүмкін.

•  Электр шнурының тоңазытқыш 
қысып қалмағанына немесе 
зақымдамағанына көз жеткізіңіз.

•  Тоңазытқышты қозғалтқанда, 
электр шнурын басып 
қалмаңыз немесе зақымдап 
алмаңыз.

-  Оның салдарынан өрт шығады.
•  Құрылғыны 
орналастырғаннан кейін, 
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шнурына қол жеткізу оңай 
болуы керек.

•  Тоңазытқышты жерге 
қосу керек.

-  Электр тогының қашуына 
немесе тоңазытқыштан 
ток қашу салдарынан ток 
ұрмауына жол бермеу үшін 
тоңазытқышты жерге қосу 
керек.

•  Газ түтіктерін, телефон 
желілерін немесе сол сияқты 
найзағай қадаларын жерге 
қосуға пайдаланбаңыз.

-  Жерге қосатын сымды дұрыс 
пайдаланбау салдарынан 
электр тогы соғуы мүмкін.

•  Егер электр шнуры 
зақымдалса, оны 
өндірушіге немесе қызмет 
көрсету орталығының 
маманына ауыстыртып 
алыңыз.

•  Тоңазытқыштың 
сақтандырғышын білікті 
техникалық маман немесе 
қызмет көрсетуші компания 
ауыстыруы керек.

-  Оны істемеу салдарынан 
электр тогы соғуы немесе 
адам жарақат алуы мүмкін.

ОРНАТУҒА 
АРНАЛҒАН 
САҚТАНДЫРУ 
ШАРАЛАРЫ

•  Құрылғының желдетілетін 
жерлерінде немесе орнату 
құрылымында кедергілер 
болмасын.

• Орнатқаннан кейін құрылғы 
2 сағат тұрсын.

ПАЙДАЛАНУҒА 
АРНАЛҒАН 
КҮРДЕЛІ ЕСКЕРТУ 
ШАРАЛАРЫ

•  Электр шнурын су 
қолыңызбен ұстамаңыз.

•  Құрылғының үстіне заттар 
қоймаңыз.

-  Есігін ашқанда немесе 
жапқанда, заттар құлап 
адамды жарақаттауы жəне/
немесе материалдық шығын 
келтіруі мүмкін.

•  Су толтырылған ыдыстарды 
тоңазытқыштың үстіне 
қоймаңыз.

-  Егер төгіліп кетсе, өрт шығуы 
немесе электр тогының соғуы 
мүмкін.

•  Балаларды есігіне 
асылдырмаңыз.

-  Олай істемеген жағдайда, 

АБАЙЛАҢЫЗ

ЕСКЕРТУ
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Қазақша - 7

адам күрделі жарақат алуы 
мүмкін.

•  Тоңазытқыш қолданылмай 
тұрған кезде есіктерін ашық 
қалдырмаңыз жəне балаларды 
тоңазытқыштың ішіне 
кіргізбеңіз.

-  Төмен температурадан 
балалардың зиян шегу жəне 
күрделі жарақат алу қаупі бар.

•  Ешқашан саусақтарыңызды 
немесе басқа заттарды 
диспенсер тесігіне қоймаңыз.

-  Əйтпесе, адамның жарақаттануы 
немесе материалдық шығын 
келуі мүмкін.

•  Бензин, ерітінді, алкоголь, 
эфир немесе қысылған газ 
сияқты ауыспалы немесе 
тез тұтанатын заттарды 
тоңазытқышта сақтамаңыз.

-  Мұндай заттарды сақтау 
салдарынан жарылыс болуы 
мүмкін.

•  Тоңазытқышта төмен 
температураға сезімтал 
фармацевтикалық 
өнімдерді, ғылыми 
материалдарды немесе 
басқа да төмен 
температураға сезімтал 
заттарды сақтамаңыз.

-  Қатаң температураны қажет 
ететін өнімдер тоңазытқышта 
сақталмауы керек.

•  Өндіруші ұсынған болмаса, 
электр құрылғыны 
тоңазытқышқа қоймаңыз 
немесе пайдаланбаңыз.

•  Тоңазытқыштың ішін 
кептіру үшін шаш 
кептіргішті пайдаланбаңыз. 
Жағымсыз иістерді кетіру 
үшін жағылған балауызды 
тоңазытқышқа қоймаңыз.

-  Оның салдарынан электр 
тогының соғуы немесе өрт 
шығуы мүмкін.

•  Мұздатқыштың қабырғаларына 
немесе мұздатқышта сақталған 
өнімдерге су қолыңызбен тиіспеңіз.

-  Оның салдарынан қолыңызды 
мұздатып ау\уыңыз мүмкін.

•  Еру процесін жылдамдату 
үшін өндіруші ұсынбаған 
механикалық құрылғыларды 
немесе басқа құралдарды 
пайдаланбаңыз.

• Салқындату циклын 
бүлдірмеңіз.

•  Бұл бұйым тұрмыста тек 
тағам сақтауға арналған.

•  Бөтелкелер бір-біріне жақын 
қойылуы керек, сонда олар 
құлап кетпейді.
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•  Егер газ шыққан жерін 
анықтасаңыз, ашық оттардан 
немесе күйіп кету қаупі 
бар жерлерді алыс ұстап, 
құрылғы тұрған бөлмені 
бірнеше минут желдетіп 
алыңыз.

•  Өндіруші немесе қызмет 
көрсету орталығының 
мамандары берген жарық 
диодты шамдарды ғана 
пайдаланыңыз.

•  Балалардың құрылғымен 
ойнап жатпағанына жəне/
немесе оған мініп алмағанына 
көз жеткізу үшін оларды 
қадағалап отыру керек.

•   Тоңазытқышты өзіңіз 
бөлшектемеңіз немесе 
жөндемеңіз.

-  Сіз өрт шығу, жұмысын 
бүліру жəне/немесе жарақат 
алу қаупін тудырасыз. Дұрыс 
істемей тұрғанда қызмет 
көрсету орталығының 
мамандарына хабарласыңыз.

•  Егер құрылғыдан бір 
түрлі дыбыс, күйген иіс 
немесе түтін шықса, 
дереу электр шнурын 

суырып, жергілікті 
қызмет көрсету 
орталығына 
хабарласыңыз.

-   Оны істемеу салдарынан 
электр тогы соғуы немесе өрт 
шығуы мүмкін. Құрылғының 
желдетілетін жерлерінде 
немесе орнату құрылымында 
кедергілер болмасын.

•  Егер құрылғыдан бір түрлі 
дыбыс, күйген иіс немесе 
түтін шықса, дереу электр 
шнурын суырып, жергілікті 
қызмет көрсету орталығына 
хабарласыңыз.

-  Оны істемеу салдарынан 
электр тогы соғуы немесе өрт 
шығуы мүмкін.

   Құрылғының желдетілетін 
жерлерінде немесе орнату 
құрылымында кедергілер 
болмасын.

•  Егер шамын ауыстарғанда 
қиындық туса, қызмет 
көрсету орталығының 
мамандарына хабарласыңыз.

•  Егер бұйым жарық диодты 
шаммен жабдықталса, 
шамның қақпағын жəне 
шамды өзіңіз алмаңыз.

-  Қызмет көрсету 
орталығының мамандарына 
хабарласыңыз.
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Қазақша - 9

•  Егер тоңазытқышта шаң 
немесе су болса, электр 
шнурын ажыратып, Samsung 
Electronics қызмет көрсету 
орталығына хабарласыңыз.

- Өрт шығу қаупі бар.

ПАЙДАЛАНУҒА 
АРНАЛҒАН САҚТЫҚ 
ШАРАЛАРЫ

•  Бұйымның жұмысын 
жақсарту үшін

-  Құрылғының артындағы 
жел кіретін тесіктердің 
алдына тағамдарды тым 
жақын қоймаңыз, себебі 
тоңазытқыш бөлімінде 
ауаның еркін айналуына 
кедергі болуы мүмкін.

-  Тағамды тоңазытқышқа 
қоймас бұрын оны жақсылап 
ораңыз немесе ауа кірмейтін 
ыдыстарға салыңыз.

•  Көмірқышқыл газына толы 
немесе галдалған сусындарды 
мұздатқыш бөлімге 
қоймаңыз. Бөтелкелерді 
немесе шыны ыдыстарды 
мұздатқышқа қоймаңыз.

-  Ішіндегісі қатқанда, шыны 
сынып, адамды жарақаттауы 
немесе мүлікті бүлдіруі 
мүмкін.

•  Тоңазытқыштың 

функцияларын өзгертпеңіз 
немесе түрлендірмеңіз.

-  Өзгертулер немесе 
түрлендірулер нəтижесінде 
адам жарақаттануы жəне/
немесе мүлік бүлінуі 
мүмкін.
Бұл құрылғыға үшінші 
тарап енгізген өзгертулер 
немесе түрлендірулер не 
Samsung кепілдігіне кірмейді, 
не Samsung компаниясы 
қауіпсіздік мəселелеріне 
жəне үшінші тараптың 
түрлендірулерінен келген 
зақымдарға жауап бермейді.

• Ауа тесіктерін жаппаңыз.
-  Егер ауа тесіктері, əсіресе, 
пластикалық сөмкемен 
жабық болса, тоңазытқыш 
салқындамауы мүмкін.
Егер салқындау уақыты ұзақ 
болса, су сүзгісі бүлініп, 
соның салдарынан су аққан 
болуы мүмкін.

-  Мұздату үшін жаңа салынған 
тағамды бұрын қойылған 
тағамның жанына қоймаңыз.

•  Мұздатылған тағамдардың 
максималды сақтау 
уақытын жəне жарамдылық 
мерзімдерін көріп алыңыз.

•  Су ыдысын, мұз сөресін, су 
текшелерін суға толтырыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ
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•  Тоңазытқышта берілген 
мұз жасағышты ғана 
пайдаланыңыз.

•  Бұл тоңазытқыштың сумен 
қамтамасыз ету жүйесін 
білікті маман орнатуы/
ажыратуы керек жəне 
ауыз сумен қамтамасыз ету 
жүйесіне ғанажалғаңыз.

•  Мұз жасағыштың дұрыс 
іжұмыс істеуі үшін 
138 - 862 кПа (19.9 - 125.1 psi) 
су қысымы қажет етіледі.

ТАЗАЛАУҒА 
ЖƏНЕ ЖӨНДЕУГЕ 
АРНАЛҒАН САҚТЫҚ 
ШАРАЛАРЫ

•  Тоңазытқыштың ішіне не 
сыртына суды тікелей 
сеппеңіз.

-  Өрт шығу немесе электр 
тогының соғу қаупі бар.

•   Тез тұтанатын газды 
тоңазытқыш жанында 
сеппеңіз.

-  Жарылыс немесе өрт шығу 
қаупі бар.

•  Тазалағыш заттарды 
дисплейге тікелей сеппеңіз.

-  Дисплей басып шығарылған 
əріптер өшіп қалуы мүмкін.

•  Электр шнуры ашаларының 

шаңын немесе басқа да 
заттарын кетіріңіз.
Бірақ ашаны тазалағанда 
су не дымқыл шуберекті 
пайдаланбаңыз, электр шнуры 
ашаларының шаңын немесе 
басқа да заттарын кетіріңіз.

-  Əйтпесе, өрт шығу немесе 
электр тогының соғу қаупі 
бар.

•  Ешқашан саусақтарыңызды 
немесе басқа заттарды 
диспенсер тесігіне жəне мұз 
тастау құралына қоймаңыз.

-  Одан адам жарақаттануы 
немесе материалдық шығын 
келуі мүмкін.

•  Тазалау жəне жөндеу 
жұмыстарының алдында 
тоңазытқышты 
ажыратыңыз.

ҚОҚЫСҚА 
ТАСТАУҒА 
АРНАЛҒАН 
КҮРДЕЛІ ЕСКЕРТУ 
ШАРАЛАРЫ

•  Құрылғының артындағы 
түтіктердің 
ешқайсысының қоқысқа 
тастағанға дейін 
зақымдалмағанына көз 

АБАЙЛАҢЫЗ

ЕСКЕРТУ
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Қазақша - 11

жеткізіңіз.
•  R600a немесе R134a 
салқындатқыш құрал 
ретінде пайдаланылады. 
Тоңазытқышқа 
пайдаланылған 
салқындатқыш құралды көру 
үшін құрылғының артындағы 
компрессор жапсырмасын 
немесе тоңазытқыштың ішкі 
жағындағы сипаттамалық 
тақтаны қараңыз.
Бұл бұйымда тез тұтанатын 
газ (R600a салқындатқыш 
құралы) болғанда, бұл 
бұйымды қоқысқа қауіпсіз 
тастау үшін жергілікті билік 
органына хабарласыңыз. 
Циклопентан изоляциялық 
үрлегіш газ ретінде 
пайдаланылған. Изоляциялық 
материалдағы газдарға 
арнайы қоқысқа тастау 
процедурасы қажет. Бұл 
бұйымды экологиялық 
жағынан қауіпсіз етіп тастау 
үшін жергілікті билік 
органдарына хабарласыңыз.

   Құрылғының артындағы 
түтіктердің ешқайсысының 
қоқысқа тастағанға дейін 
зақымдалмағанына көз 
жеткізіңіз. Түтіктер ашық 
жерінен сынады.

•   Егер құрылғыда изобутан 
салқындатқыш құралы 
(R600a) болса, қоршаған 
ортаға үйлесімділігі жоғары 
табиғи газ да тез жанады. 
Құрылғыны тасымалдағанда 
жəне орнатқанда, тоңазыту 
циклындағы бөлшектердің 
зақымдалмағанына көз 
жеткізу үшін күтім жасау 
керек.

•   Бұл бұйымды немесе 
басқа тоңазытқыштарды 
қоқысқа тастағанда, есігін, 
есік тығыздағышын, есік 
топсасын алып тастаңыз, 
сонда кішкентай балалар 
немесе жануарлар ішінде 
қалып қалмайды. Балалардың 
ішіне кіре алмауы үшін 
сөрелерін қалдырыңыз. 
Балалардың ескі құрылғымен 
ойнап жатпағанына көз 
жеткізу үшін оларды 
қадағалау керек.

•   Бұл бұйымның қорап 
материалын экологияға 
зиян келтірмейтін жолмен 
тастаңыз.
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 ДҰРЫС 
ПАЙДАЛАНУҒА 
АРНАЛҒАН ҚОСЫМША 
КЕҢЕСТЕР

•  Тоқ өшіп қалған жағдайда, 
жергілікті электр қуатымен 
жабдықтау компаниясына 
телефон соғып, тоқ қанша 
уақыттан кейін қосылатынын 
сұраңыз.

-  Тоқ бір немесе екі 
сағат ішінде қалпына 
келсе, тоңазытқыш 
температурасына əсер 
етпейді. Дегенмен, тоқ сөніп 
тұрған кезде тоңазытқыштың 
есігін барынша аз ашу керек.

-  Тоқ 2 сағаттан көп сөнетін 
жағдайда, Мұз сауытындағы 
мұздың барлығын алыңыз.

-  Тоқ 24 сағаттан көп сөнетін 
жағдайда, мұздатылған 
тағамдардың барлығын 
алыңыз.

•  Егер тоңазытқышпен кілттер 
берілсе, кілттерді балалардың 
қолы жетпейтін жерде жəне 
құрылғыға жақын ұстамау 
керек.

•  Тоңазытқыш құрылғыға 
берілген температура 
ауқымының ең суық 
нүктесінен төмен уақыт 
бойы қойылғанда құрылғы 

сəйкесінше істемеуі мүмкін 
(тоңазытқыш ішіндегі 
температуры тым жылып 
кетуі мүмкін.

•   Банан, қауын сияқты төмен 
температурада тез бұзылатын 
тағамды сақтамаңыз.

•  Құрылғыңыз оңай ериді, 
бұл құрылғыңызды қолмен 
ерітудің қажеті жоқ екенін 
білдіреді, себебі ол автоматты 
түрде орындалады.

•  Еру кезінде көтерілген 
температура ISO талабына 
сəйкес. Бірақ құрылғыны 
еріту кезінде еріген тағам 
температурасының шамаданы 
тыс көтерілуіне жол бергіңіз 
келмесе, мұздатылған 
тағамды бірнеше қабат 
газетпен ораңыз.

•  Еріту кезіндегі мұздатылған 
тағам температурасының 
көтерілуі оны пайдалану 
мерзімін қысқартуы мүмкін.

Қуат үнемдеу кеңестері
-  Құрылғыны салқын, құрғақ 
жəне жақсы желдетілетін 
бөлмеге орнатыңыз. Оған 
күннің көзі тіке түспейтініне 
көз жеткізіңіз жəне ешқашан 
оны ыстық көзіне (мысалы, 
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Қазақша - 13

радиатор) тікелей қоймаңыз.
-  Ешқашан құрылғының 
тесіктерін немесе торларын 
жаппаңыз.

-  Жылы тағамды құрылғыға 
салмас бұрын салқындатып 
алыңыз.

-  Мұздатылған тағамды 
тоңазытқышқа еру 
үшін қойыңыз. Сонда 
тоңазытқыштағы тағамды 
салқындату үшін 
мұздатылған өнімдердің 
төмен температураларын 
пайдалануға болады.

-  Тағамды алған немесе 
тағамды салған кезде 
құрылғының есігін ұзақ ашып 
тұрмаңыз. Есік неғұрлым 
аз уақытқа ашылса, 
мұздатқышта мұз соғұрлым 
аз пайда болады.

-  Тоңазытқыштың артын 
үнемі тазалап отырыңыз. 
Шаң-тозаң электр қуатын 
тұтынуды көбейтеді.

-  Қажетті деңгейден төмен 
температураға қоймаңыз.

-  Тоңазытқыштың негізі мен 
тоңазытқыштың артқы 
қабырғасынан ауаның 
жеткілікті шығатынына 
көз жеткізіңіз. Ауа өтетін 
тесіктерді жаппаңыз.

-  Орнатқан кезде оң жағынан, 
сол жағынан, артынан 
жəне төбесінен бос орын 
қалдырыңыз.

   Ол қуат тұтыну мөлшерін 
төмендетіп, электр қуатына 
беретін есебіңізді азайтуға 
көмектеседі.

-  Қуатты барынша үнемдеу 
үшін, барлық ішкі 
құралдарын, шелектер, 
тартпалар, сөрелер сияқты, 
өндіруші жабдықтаған 
орындарына қойыңыз. 

Бұл қондырғы үй 
шаруашылығында және 
оған ұқсас ортада қолдануға 
арналған. Мысалы:
-  дүкендердегі, офистардағы 
және басқа да жумыс ортадағы 
аспаздық қызметкерлерімен ;

-  фермадағы тұрғын үйлерде 
және отель, мотель 
қонақтарымен, сондай-ақ, 
басқа адам тұратын ортада ;

-  таңғы ас пен жатақ беретін 
қонақ уйлерде ;

-  қоғамдық тамақтандыру 
орындарда және оған ұқсас 
жекелеген саудаға қатысы жоқ 
орандарда қолдануға арналған.
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ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУҒА 
ДАЙЫН БОЛУ
Samsung қатарлас тоңазытқышын сатып алуыңызбен 
құттықтаймыз. Бұл құрылғы ұсынатын көптеген 
жаңа мүмкіндіктер мен тиімділіктерін қызықтайтын 
боласыз деген үміттеміз.

Тоңазытқышқа жақсы орын таңдау
•   Сумен қамтамасыз ету жүйесіне жақын орынды 
таңдаңыз.

•   Күн сəулесі тіке түспейтін орынды таңдаңыз.
•   Еден беті тегіс (немесе тегістеу) жерді таңдаңыз.
•   Тоңазытқыш есіктерінің оңай ашылуына жеткілікті 
орны бар орынды таңдаңыз.

•   Кеңдеу орын пайдалануға қажет етіледі. Төмендегі 
суретке жəне өлшемдеріне қараңыз.

•   Жөндегенде немесе техникалық қызмет 
көрсетілгенде құрылғыны еркін жылжытуға 
болатынына көз жеткізіңіз.

Нығыздағышты (сұры текше) орнату 
Тоңазытқыштың барынша жақсы жұмыс 
жасауын қамтамасыз ету үшін оны орнатқанда 
артқы жағына нығыздағышты орнатыңыз. Бұл 
тоңазытқыштың жұмысын жақсартады.

Құрастыру тәсілі  
1.  Тоңазытқыштың астыңғы бөлігінен оралған 
нығыздағышты алыңыз.  

2.  Тоңазытқыштың артқы жағындағы, суретте 
көрсетілген нығыздағыш орнатылатын жерін табыңыз.

3.  Нығыздағыш орнатылатын жерді табыңыз 
да, нығыздағышты тоңазытқыштың артқы 
жағындағы табақшаға салыңыз.   
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НығыздағышНННННННы

НығыздағышНығыздағыш

Қатарлас тоңазытқышты 
реттеу
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Тоңазытқышты 
жылжытқанда
Еденді зақымдап алмау үшін 
алдыңғы теңестіруші аяқтарын 
жоғары (еденнен жоғары) 
көтеріңіз. Нұсқаулықтағы 
«Мұздатқышты теңестіру» 
бөлімін (19-бетте) қараңыз.
Еден бетін қорғау үшін 
тоңазытқыштың астына қатты 
қағаз сияқты қорғаныш бет 
салыңыз.

 Тоңазытқышты орнатқанда, жөндеткенде 
немесе артын тазалағанда, құрылғыны тартып 
тікелей тартып шығарыңыз, сосын болғаннан 
кейін артын тікелей итеріп қойыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Аяғы
Бұрағыш
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Қазақша - 16

ТОҢАЗЫТҚЫШ ЕСІКТЕРІН 
ШЕШУ
Егер бөлме есігінен тоңазытқыш өтпей жатса, 
есіктерін шешіп алуға болады.

1. Алдыңғы аяғының қалпағын шешу

Алдымен мұздатқыш пен тоңазытқыш есіктерін 
ашып, үш бұранданы сағат тіліне қарсы бұрап, 
алдыңғы аяғының қалпағын шешіп алыңыз.

Сумен қамтамасыз ету желісін 
тоңазытқыштан ажырату

1.  Өткізгішті 1  басып, сумен қамтамасыз ету 

желісін 2  тартып шығарыңыз.

2. Мұздатқыш есігін шешу
Алдымен есте сақтау керек кеңестер.
•   Топсалары майыспауы немесе сынбауы үшін есікті 
жоғары тіке көтеріп алатыныңызға көз жеткізіңіз.

•  Есіктегі су түтігі мен сымдарды қысып алмаңыз.
•   Сызылып немесе зақымдалмауы үшін есіктерді 
қорғалған жерге қойыңыз.

1.  Мұздатқыш есігін жауып, бұрағышпен топса 
қалпағын 1  шешіп алып, сымдарын ақырын 
тартып ажыратыңыз 2  .

2.  Топсаның 3  бұрандаларын сағат тілінің бағытына 
қарсы бұрап, үстіңгі топсаны 4  ағытып алыңыз. 
Алып жатқан кезде есік өзіңізге қарай құлап кетпес 
үшін абай болыңыз. 

3.  Сосын есікті төменгі топсасынан 6  есікті жоғары 
тік көтеру 7  арқылы шешіп алыңыз.

Есіктегі су түтігі мен сымдарды қысып 
алмаңыз.

4.  Төменгі топсаны 8  кронштейнінен 9  төменгі 
топсаны жоғары көтеріп алыңыз.

Су түтігінің 
түстерінің 

сəйкес келетініне 
көз жеткізіңіз.
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Тоңазытқыш есігін шешу 
1.  Есігі жабық тұрған кезде бұрағышпен жоғарғы 
топсасының қалпағын 1  шешіңіз.

2.   Топса бұрандаларын 2  жəне жерге қосу 
бұрандасын 3  by сағат тіліне қарсы бұрап 
шешіңіз, сосын жоғарғы топсасын 4   шешіңіз. 
Есікті шешіп жатқанда, өзіңізге құлатып алудан 
сақ болыңыз.

3.   Есікті төменгі топсасынан 5  есікті жоғары тік 
көтеру 6  арқылы шешіп алыңыз.

4.   Төменгі топсаны 7  кронштейнінен 8  төменгі 
топсаны жоғары көтеріп алыңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШ ЕСІКТЕРІН 
ОРНЫНА САЛУ
Тоңазытқышты жоспарлаған орнына сəтті қойғаннан 
кейін есіктерін орнына салу керек.

Тоңазытқыш есігін орнына салу

1.  Су түтігін 1  есіктің төменгі бұрышына, сосын 
төменгі топсадағы тесікке 2  орнына салыңыз.
Қайырылмай немесе бүгілмей ағуы үшін су 
желісін ақырын орнына тартыңыз.

2.  Жоғарғы топсаның сабын 3  мұздатқыш есігінің 
бұрышындағы тесікке 4  кіргізіңіз.
Топсаның үстіңгі топсаның тесігі 5  мен 
корпустың тесігінің 6  арасында болуын 
қамтамасыз етіңіз де, топсаның бұрандаларын 7  
сағат тілінің бағытымен бұрап қайта салыңыз. 
Сымдарын қайта жалғаңыз.

3.  Жоғарғы топса қалпағының алдыңғы бөлігін 8  
жоғарғы топсаның алдына 9  қойып, бұрандамен 
орнына бекітіңіз.

4

2

3

1

1

2

4

5

6

7

3

9

8

DA68-02710P-11.indb   17DA68-02710P-11.indb   17 2016. 10. 14.   �� 4:542016. 10. 14.   �� 4:54



Қазақша - 18

Мұздатқыш есігін орнына салу

1.   Төменгі топсаны 1  төменгі топса кронштейніне 
2  кіргізіңіз.

2.   Тоңазытқыш есігінің бұрышындағы тесікті 3  
төменгі топсаға 4  кигізіңіз.

3.    Жоғарғы топса сабын 5  топсадағы тесікке  6

кіргізіңіз. Топсаның жоғарғы топса тесігі 7  
мен корпустың жоғарғы жағындағы тесікпен 

8  біркелкі екеніне көз жеткізіңіз. Сосын топса 
бұрандалары 9  мен жерге қосу бұрандасын 10  
сағат тілімен бұрау арқылы қатайтыңыз.

4.   Жоғарғы топса қалпағының алдыңғы бөлігін 11  
жоғарғы топсаның алдына 12  қойып, бұрандамен 
орнына бекітіңіз.

Су желісін орнына қайта бекіту

1. Су желісін 2  өткізгішке 1  жалғаңыз.

2.   Диспенсерден су ағып кетпес үшін Су түтігін 
мөлдір жалғастырғыштың ортасына əдбен 
кіріктіріп салу керек.

3.   Орнату жабдықтары қалтасындағы 2 қапсырманы 
орнатып, əр қапсырманың түтікті берік ұстап 
тұрғанына көз жеткізіңіз.

Су желісін кеспеңіз. Оны өткізгіштен ақырын 
ажыратыңыз.

Алдыңғы аяғының қалпағын орнына 
кигізу

Қалпағын кигізбес тұрын, су жалғауынан су 
ақпайтынын тексеріңіз.
Суретте көрсетілгендей үш бұрандамен сағат 
тілімен бұрап, алдыңғы аяғының қалпағын 
орнына кигізіңіз.
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МҰЗДАТҚЫШТЫ ТЕҢЕСТІРУ
Енді есіктер тоңазытқышқа орнына салынғаннан 
кейін тоңазытқыштың тегіс тұрғанына көз жеткізіңіз 
келсе, нақты реттеулерді жасауға болады. Егер 
тоңазытқыш тегіс тұрмаса, есіктерін біркелі ашу 
мүмкін болмайды.

Тоңазытқыштың алдын да дұрыстауға болады.

Мұздату бөлімшесінің есігі тоңазыту 
бөлімшесінің есігінен төмен тұрса
Оймакілтекті бұрауышты тоңазытқыштың аяғындағы 
ойыққа орнатып, оны сағат тілі бойынша немесе 
сағат тіліне қарсы бұрай отырып мұздату камерасын 
түзеңіз.

Мұздату бөлімінің есігі тоңазыту 
бөлімінің есігінен жоғары тұрса
Оймакілтекті бұрауышты тоңазытқыштың аяғындағы 
ойыққа орнатып, оны сағат тілі бойынша немесе 
сағат тіліне қарсы бұрай отырып тоңазыту камерасын 
түзеңіз.

Есіктерді аса дəлдікпен дұрыстаудың ең жақсы 
жолдарын келесі бөлімнен қараңыз.

ЕСІКТЕРДІ АЗДАП ДҰРЫСТАУ 
ЖОЛДАРЫ
Тегіс тұрған тоңазытқыштың есіктерін біркелкі 
ашуға қажет екенін есіңізде ұстаңыз. Егер көмек 
керек болса, тоңазытқышты теңестіруге қатысты 
алдыңғы бөлімді қарап шығыңыз.

Екі есегін де біркелкі етіп дұрыстау барысында. 
Есіктерді ашып, оларды бір уақытта былайша 
дұрыстаңыз :

1.  Гайка 1  төменгі 
топсадан болттың 
жоғарғы жағына 
2  бұрап, ағытып 
алыңыз.

Гайканы 1 , босатқан кезде бұранданы 2  
сағат тіліне қарсы бұрап босату үшін жинақта 
берілген алты қырлы кілтті 3  пайдаланыңыз. 
Сосын гайканы 1  қолмен ағытып алу керек.

2.   Бұранданы 2  
сағат тілімен 
немесе сағат тіліне 
қарсы бұрап,  

 есіктердің 
биіктігін 
дұрыстаңыз .

Сағат тілімен бұрағанда , есік жоғары 
көтеріледі.

3.   Есіктерін 
дұрыстаған соң, 
гайка 1  болтқа 
толық бұралғанша 

 оны сағат 
тілімен бұраңыз, 
сосын гайканы орнына 1  бекіту үшін оны қайтадан 
кілтпен 3  тартыңыз.

Егер гайканы тартпасаңыз, болт босап кетуі 
мүмкін.

Аяғы

Бұрағыш

Бұрағыш

Аяғы

Дұрыстау
бөлігі

Мұздатқыштың есігі 
тоңазытқыштікінен жоғары болғанда
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ДИСПЕНСЕР ЖЕЛІСІН 
ТЕКСЕРУ (МІНДЕТТІ ЕМЕС)
 Диспенсер жаңа Samsung тоңазытқышыңыздың пайдалы 
мүмкіндіктерінің бірі болып табылады. Денсаулықты 
жақсартуға көмектесу үшін Samsung су сүзгілері 
судан қажетсіз бөлшектерді алып тастайды. Дегенмен, 
ол микро ағзаларды стерилдемейді немесе бұзбайды. 
Ол үшін сізге су тазалайтын жүйені сатып алу керек. 
Мұз жасағыштың дұрыс істеуі үшін су қысымы 
138 - 862 кПа болуы керек. Қалыпты жағдайларда 170 
куб сантиметр қағаз ыдысты 10 секундта толтыруға 
болады. Егер тоңазытқыш су қысымы төмен жерге 
(138 кПа төмен) орнатылса, төмен қысымның орнын 
толтыру үшін сорғы орнатуға болады. Тоңазытқыштағы 
су сақтау ыдысының дұрыс толғанына көз жеткізіңіз. 
Ол үшін су шығатын тесігінен шыққанша, диспенсер 
тұтқасын басыңыз. Су сауытын пайдаланғанда, су 
құйылған кезде шамалы шуыл пайда болуы мүмкін.

Су желісіне орнату жинақтары құрылғымен 
бірге берілген. Оны мұздатқыш тартпаларының 
біреуінен алуға болады.

МҰЗ ЖАСАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ
(RS77*, RS54H*, RS76*)
Мұз шелегін алу үшін
-  1 суретте көрсетілгендей 
тұтқасынан ұстаңыз.

-  Төменгі бөлігін ақырын 
жоғары көтеріңіз.

-  Мұз шелегін ақырын 
шығарып алыңыз.

Мұз шелегін қайта 
орнату үшін
-  Оны бөлшектеу ретіне кері 
ретпен жинаңыз.

-  Орнына түскен дыбысты 
естігенше, шелекті мықтап 
итеріңіз.

-  Шелек орнына түспесе, оның 
артындағы тұтқаны 90 градусқа 
бұрып, 2 суретте көрсетілгендей 
оны қайтадан орнатыңыз.

Қалыпты əрекет
-  Мұз жасағыш шелекке мұз 
түсірген кездегі дыбыстар 
қалыпты жұмыс бөлігі болып 
табылады.

-  Ұзақ уақыт бөлінбеген мұздан 
шелекте мұз кесектері 
жасалмауы мүмкін. Қалған 
мұзды алып, шелекті босатыңыз.

-   Егер мұз шықпаса бөлмеде 
кедергі бар-жақтығын 
анықтап оны алып тастаңыз.

-  Алғашқы мұз текшелері кішкентай болуы мүмкін, мұның 
себебі жалғаудан кейін құбырларда ауа қылп кетеді, 
тұрақты пайдалану ныітижесінде ауа таралып кетеді.

-   Дисплейде ICE OFF (МҰЗ ӨШІРУЛІ) 
жыпылықтағанда, шелекті орнына салыңыз жəне/
немесе оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

-  Есік ашық болғанда, мұз бен су диспенсері 
істемейді.

-  Егер есігін қатты жапсаңыз, ол мұз жасағыштан 
судың ағуына себеп болуы мүмкін.

-  Мұз шелегіне тамуына жол бермеу үшін оны 
алғанда екі қолыңызды да пайдаланыңыз.

-  Жарақаттап алмау үшін еденге түсуі мүмкін 
мұзды немесе суды тазалап алуды ұмытпаңыз.

-  Балалардың мұз диспенсеріне немесе 
шелекке асылуына жол бермеңіз.

   Олар бір жерін жарақаттап алуы мүмкін.
-   Мұз жолына қолыңызды немесе қандай да бір затты 
қоюшы болмаңыз. Ол адамды жарақаттауы немесе 
механикалық бөлшектерін зақымдауы мүмкін.

Мұз науасына құйылатын судың 
мөлшерін тексеріңіз. (RS757*/ RS756*)
1.  Мұз текшесін жасағыштың қақпағын көтеріп, 
абайлап шығарыңыз.

2.  Сынақ түймешігін 3 секунд басқан кезде мұз 
текшесінің сауыты су шүмегінен құйылатын суға 
толады. Судың мөлшерінің дұрыс екенін тексеріңіз 
(келесі суретке қараңыз). Судың деңгейі өте 
төмен болса, мұз текшелері кішкене болады. Бұл 
тоңазытқышқа емес, негізгі су құбырынан келетін 
судың қысымына байланысты мәселе.  

АБАЙЛАҢЫЗ

 

2-сурет

Мұз түсіру Мұз түсіру 
құралықұралы

1-сурет

Мұз текшесін жасағыш 

1

Сенсорлық түтікше  

2
Сынақ түймешігі 

Судың деңгейін тексеріңіз 
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СУ ДИСПЕНСЕРІНІҢ ЖОЛЫН 
ОРНАТУ
Ішкі модель үшін
Су жолын орнатуға арналған бөлшектер

Сумен қамтамасыз ету жолына жалғау
1.  Алдымен негізгі сумен қамтамасыз ету жолын өшіріңіз.
2. Ең жақын суық ішетін су жолын анықтап алыңыз.
3.  Орнату жинағындағы су жолын орнату 
нұсқауларын орындаңыз.

4.   Су желісін су сүзгісіне жалғағаннан кейін негізгі 
сумен қамтамасыз ету желісін қосып, су сүзгісін 
тазалау жəне дайындау үшін су жіберіңіз 1l.

Су желісін тоңазытқышқа жалғау
1.  Құрылғының артындағы су желісінен шаң-тозаң 
кіргізбейтін қалпақты алып, орнату жинағындағы 
қысқыш гайка кигізіңіз.

2.  Су түтігін орнату жинағынан алып, қысқыш 
гайканы бір жағына кигізіңіз.

3.  Орнату жинағындағы қысқыш байланыс арқылы 
екі түтікті біріктіріп, байланыстан су өтпейтініне 
көз жеткізіңіз.

4.  Орнату түтігінің екінші жағын негізгі су көзіне 
жалғап, ағатын жерлері бар-жоғын тексеру үшін 
суды қосып көріңіз.

Су желісін ғана ауыз су көзіне жалғаңыз.
Егер су желісін жөндеу немесе бөлшектеу 
керек болса, қолайлы, су ақпайтын байланыс 
болғанына көз жеткізу үшін 6,5 мм пластикалық 
түтікті кесіп алыңыз.  

Пайдаланбас бұрын бұл жерлерде 
ағатын жерлердің бар-жоғын 
тексеріп алу керек.

•    Samsung кепілдігі СУ ЖОЛЫН ОРНАТУ бөлімін 
қамтымайды.

•   Су көзіне жалғау бағасы жеткізу құнында 
берілмейінше тұтынушы шығыны болып табылады 
(сатушымен жасалған жеткізу туралы келісімді 
қараңыз)

•   Қажет болса, орнату үшін су жүргізуші мекемеге 
немесе өкілетті орнату ұйымына хабарласыңыз.

•   Егер дұрыс орнатпаудан су ақса, орнатушыға 
хабарласыңыз.

Негізгі су Негізгі су 
құбырын құбырын 
жабыңызжабыңыз

Негізгі су Негізгі су 
құбырын құбырын 
жабыңызжабыңыз

АРАЛЫҚСЫЗАРАЛЫҚСЫЗ

АБАЙЛАҢЫЗ

Су жолы суық су құбырына жалғануы 
керек. Егер ол ыстық су құбырына 
жалғанса, ол тазалағыштың істен 
шығуына себеп болуы мүмкін.

 1   Су жолын бекіткіш жəне 
бұрандалар

 
2

 
Түтік жалғағыш

 3   Су жолы
 
4   Қысқыш  5   Су сүзгісі

Қалпағын Қалпағын 
шешіңізшешіңіз

Құрылғының су Құрылғының су 
жолыжолы

Жинақтағы су Жинақтағы су 
жолыжолы

АралықсызАралықсыз

а-ны босатыңыза-ны босатыңыз

АБАЙЛАҢЫЗ
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Қазақша - 22

Тазалағыштың ішіндегі қалған 
қалдықтарды тазалаңыз. (“Сoolselect 
zone” функциясы бар үлгі)
1. Сумен жабдықтайтын негізгі арнаны ҚОСЫҢЫЗ. 
2.  Су тазарғанша суды үлестіргіш арқылы ағызыңыз 

(шамамен 3 литр).

Судың бастапқыда қоңыр болып ағуы және онда 

мұздың кездесуі қалыпты жағдай. 

СУ ДИСПЕНСЕРІНІҢ ЖОЛЫН 
ОРНАТУ

Сыртқы модель үшін
Су жолын орнатуға арналған бөлшектер

Сумен қамтамасыз ету жолына жалғау
Су жолын өткізгіш пен кранға жалғаңыз.
1. Негізгі су кранын жабыңыз.
2. “A” өткізгішін кранға жалғаңыз.

Тазалағыш орнатылатын орынды таңдаңыз. 
(Тазалағышы бар модель)

-     Егер орнатқан кезде тазалағыштың су кіретін жəне 
шығатын жерлерін қайта құрастырғыңыз келсе, 
сілтеме суретті қараңыз.

-     Тазалағыш пен суық су кранының арасын өлшеп 
алған соң, тазалағышқа бекітілген су желісін тиісті 
жерінен кесіңіз.

“A” ӨТКІЗГІШІ

КРАН

ӨТКІЗГІШ

ТАЗАЛАҒЫШ 
ЖАҒЫ

СУ КІРЕТІН ЖЕР
ТАЗАЛАҒЫШ ЖАҒЫ

ЖЕЛІДЕГІ СУ ШЫҒАТЫН ЖЕР

90 градус

ТАЗАЛАҒЫШ СУЫ

АБАЙЛАҢЫЗ

Бекітетін қысқышБекітетін қысқыш

Түтік тығыздалғаннан Түтік тығыздалғаннан 
кейін бекітетін кейін бекітетін 
қысқышты салыңызқысқышты салыңыз

Су жолын бекіткіш жəне 
бұрандалар

Түтік жалғағыш

Су жолы Тазалағыш құлып-қысқышы Тазалағыш

КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Бұл су жолын орнату тоңазытқыш немесе мұз жасағыш 
өндірушісінің кепілдігінде қамтылмаған. Артық су 
шығыны қаупін азайту үшін мын нұсқауларды мұқият 
орындаңыз.

Ескертпе :
Егер өткізгіш кранға сəйкес келмесе, ең жақын өкілетті 
қызмет көрсетуші делдалға барып, сəйкес келетін 
өткізгіш фиттингтерін сатып алыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ
Су жолы суық су құбырына жалғануы керек. 
Егер ол ыстық су құбырына жалғанса, ол
тазалағыштың істен шығуына себеп болуы 

мүмкін.
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Тазалағыштың ішінен қалған затты алып 
тастаңыз. (Тазалағышы бар модель)
-   Тазалағыштың су кіретін жағынан судың су түтігі 
арқылы өтіп жатқанын тексеру үшін негізгі су 
кранын ашыңыз.

-   Егер желіден су шықпаса, кранның ашық екенін 
тексеріңіз.

-   Таза су ағып шыққанша жəне жасау кезінде қалып 
қалған қалдықтар кеткенше, кранды ашып қойыңыз.

Судың бастапқыда қоңыр болып ағуы және онда 

мұздың кездесуі қалыпты жағдай. 

Тазалағыш құлып-қысқышын бекітіңіз.
-    Тазалағыш құлып-қысқышын тиісті орында 

(мысалы, раковина астында) ұстап, оны бір жерге 
бұрандамен бекітіп қойыңыз.

Тоңазытқыштың ауа тазалағышын немесе 
тоңазытқыштың артқы жағын бекітуге 
болмайды, нәтижесінде зат бүлінуі мүмкін.

Тазалағышты бір орынға бекітіңіз.
-   Оң жақтағы суретте көрсетілгендей, тазалағышты 
бір орынға бекітіңіз.

Су желісін тоңазытқышқа жалғаңыз.
-  Тоңазытқыш компрессорының жабынын алыңыз.
-    Суретте көрсетілгендей су желісін клапанға 
жалғаңыз.

-   Жалғанғанда су ағатын жердің бар-жоғын 
тексеріңіз.

   Егер болса, қайталап жалғаңыз.
-  Тоңазытқыш компрессорының жабынын орнына 
салыңыз.

Су жолын бекітіңіз.
-   ”A” қсқышымен су жолын 
қабырғаға (тоңазытқыш 
арты) бекітіңіз.

-    Су жолы бекітілгенде, су 
жолының бүгіліп, қысылып 
немесе бүгіліп қалмағанына 
көз жеткізіңіз.

Сүзгіні орнатқаннан кейін су көзі 
желісінің ішіндегі қалдық затты алып 
тастау.

1.     Негізгі су көзін қосып, су көзі желісінің клапанын 
жабыңыз.

2.   Су тазарғанша суды үлестіргіш арқылы ағызыңыз 
(шамамен 3 литр). Сонда сумен жабдықтайтын 
жүйе тазарып, жүйедегі ауа шығарылады. 

3.   Кейбір үйлерде қосымша айдап шығу қажет 
етіледі.

4.   Тоңазытқыш есігін ашып, су сүзгісінен су 
тамбайтынына көз жеткізіңіз.

Жаңадан орнатылған су сүзгісінің қорабы су 
диспенсерінен судың аздап ағуына себеп болуы 
мүмкін.
Бұл желідегі ауаға байланысты. Ол жұмысына 
қиындық туғызбауы керек.

СУ ЖОЛЫ

ТАЗАЛАҒЫШ

СУ

ТАЗАЛАҒЫШТЫҢ СУ 
ШЫҒАТЫН ЖАҒЫ

ТАЗАЛАҒЫШ ҚҰЛЫП-ҚЫСҚЫШЫ

СУ ТҮТІГІ

ТАЗАЛАҒЫШ ҚҰЛЫП-ҚЫСҚЫШЫ

ТАЗАЛАҒЫШ

СУ ЖОЛЫ

НҰСҚАУЛАР
ТОҢАЗЫТҚЫШ 
КОМПРЕССОРЫНЫҢ ЖАБЫНЫ

БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ГАЙКА

А ҚЫСҚЫШЫ

СУ ЖОЛЫ

АБАЙЛАҢЫЗ
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ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ҚОЛДАНУ
Басқару тақтасын /
Сандық дисплейді пайдалану 

ҚУАТ 
МҰЗДАТУ 
ТҮЙМЕСІ

Мұздатқыштағы өнімдерді 
мұздатуға қажетті уақытты 
жылдамдатады. Тез бүлінетін 
тағамдарды жылдам 
мұздату керек болса немесе 
мұздатқыштағы температура 
бірден жылып кетсе (мысалы, 
есік ашық қалса), осы пайдалы 
болуы мүмкін.

МҰЗДАТҚЫШ 
ТҮЙМЕСІ

Мұздатқышты қажетті 
температураға қою үшін 
«Мұздатқыш» түймесін 
басыңыз. Температураны -15 °C 
(6 °F) жəне -23 ºC (-10 °F) 
аралығынан қоюға болады.

МҰЗ ТҮРІ 
ТҮЙМЕСІ

Текшелген, майдаланған түрін 
таңдау немесе мұз ммкіндігін 
өшіру үшін осы түймені 
пайдаланыңыз.
Ескертпе: мұз иінтірегін 
(иінтіректе "ICE" деп белгіленген) 
5 секундтан артық басып 
тұрсаңыз, Мұз жасау құралын 
өшіру режимі ажыратылады.

СҮЗГІ 
ӨЗГЕРТУ 
ТҮЙМЕСІ

Сүзгіні өзгерткенде, сүзгі 
кестесін нөлдеу үшін осы 
түймені 3 секунд басыңыз.

ДЕМАЛЫС 
ТҮЙМЕСІ

Егер демалысқа немесе іссапарға 
кетіп бара жатсаңыз немесе 
тоңазытқышты пайдаланбау 
керек болса, «Демалыс» түймесін 
басыңыз. Тоңазытқыш бөлімін 
өшіру үшін «Демалыс» түймесін 
таңдасаңыз, «Демалыс» түймесінің 
дисплейдегі жарық диоды қосылады. 

Жаңа салынған тағамдар 
бөліміндегі тағамдарды 
алуға жəне демалыс 
функциясын таңдағанда 
есікті ашық қалдырмауға 
қатаң ұсыныс беріледі.

БАЛАЛАРДАН 
ҚОРҒАУ 
ФУНКЦИЯСЫ

«Демалыс» түймесі мен 
«Тоңазытқыш» түймесін бір 
уақытта 3 секунд басқанда, 
барлық түймелер құлыпталады. 
Су диспенсерінің тұтқасы мен 
мұз тұтқасы да істемейді. Бұл 
функциядан бас тарту үшін осы екі 
түймені 3 секунд қайтадан басыңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШ 
ТҮЙМЕСІ

Тоңазытқышты қажетті 
температураға қою үшін 
«Тоңазытқыш» түймесін
басыңыз. Температураны 1 °C 
жəне 7 °C (34 °F жəне 46 °F) 
аралығынан орнатуға болады.

“ЕСІК АШЫҚ” 
ФУНКЦИЯСЫ  

1.  Егер тоңазытқыштың 
немесе мұздатқыштың есігі 
ашық болса, "Есік ашық" 
белгісі жанады. 

2.  Егер тоңазытқыштың немесе 
мұздатқыштың есігі ашық 
қалып, есіктің ашық екенін 
ескерту сигналы қосылатын 
жағдай туса, "Есік ашық" 
белгісі жыпылықтайды. 

1

2

3

4

5

6

7

8

қатарлас тоңазытқышын 
қолдану

5

6

7

1

3

4

2

САЛҚЫН ТАҢДАУ МОДЕЛІ

ДИСПЕНСЕРЛІ МОДЕЛЬ

ҚАЛЫПТЫ МОДЕЛЬ
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Қуат Мұздату функциясын пайдаланғанда, 
тоңазытқыштың қуат тұтыну мүмкіндігі 
артады. Қажет болмаған кезде жəне 
мұздатқышқа бастапқы температура параметрін 
қайта қойғанда оны өшіруді ұмытпаңыз. Егер 
тағамды көп мөлшерде сақтау қажет болса, 
Қуат бойынша мұздату функциясын кем дегенде 
20 сағат бұрын қосып қойыңыз. 

Дисплейді өшіру функциясы
Панель дисплейі қуат үнемдеу мақсатымен келесі 
жағдайларда автоматты түрде өшеді: Ешқандай 
түйме басылмаса, есіктері ашылмаса немесе 
диспенсер тұтқышы итерілмесе.

Бірақ, сіздің демалысыңызды немесе мұз шаршылары/
кесектері функциясы өшірілгенін көрсететін таңба 
қосылған күйінде қалады.

Қандай да бір түймені басқанда, есікті ашқанда 
немесе диспенсер тұтқышын  итергенде, панель 
дисплейі қайтадан қосылады. Мұз түріне басқа 
функциялардың барлығының түймелері сіз басып 
тұрған түймені босатқан сәттен бастап, іске 
қосылады.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ БАСҚАРУ

МҰЗДАТҚЫШ ТЕМПЕРАТУРАСЫН 
БАСҚАРУ
Белгілі бір қажеттіліктеріңізге сəйкестендіру үшін 
мұздатқыш температурасын -15 °C (6 °F) жəне -23 ºC 
(-10 °F) арасынан қоюға болады.
Температура дисплейінен қажетті температура 
көрсетілгенше, «Мұздатқыш» түймесін қайталап 
басыңыз.
Балмұздақ сияқты тағамдардың -16 ºC (4 °F) 
температурада еритінін естен шығармаңыз.
Температура дисплейі -15 °C (6 °F) жəне -23 ºC 
(-10 °F) аралығында ретімен жылжиды.
Дисплей -23 ºC (-10 °F) жеткенде, ол -15 ºC (6 °F) 
температурадан басталады.
Жаңа температура қойылғаннан кейін бес секунд 
дисплей қайтадан мұздатқыштың ағымдағы шынайын 
температурасын көрсетеді. Дегенмен, мұздатқыш 
жаңа температураға дұрысталған сайын, бұл сан 
өзгеріп отырады.

ТӨМЕНГІ СӨРЕ төменгі тартпаның 
орнына қойылғанда ТӨМЕНГІ СӨРЕ екі 
жұлдызшалы бөлімі болады (барлық үлгілерде). 
Мұздатқыштың екі жұлдызшалы бөлімі - төменгі 
есігі. (RSH7, RS77, RS7528, RS7527, RS54H, 
RS57H, RS76 үлгілері). Екі жұлдызшалы 
бөлімдердің температурасы мұздатқыштың басқа 
бөлімдерінен жоғарырақ болады.

ТОҢАЗЫТҚЫШ 
ТЕМПЕРАТУРАСЫН БАСҚАРУ
Белгілі бір қажеттіліктеріңізге сəйкестендіру үшін 
тоңазытқыш температурасын 7 ºC (46 °F) жəне 1 ºC 
(34 °F) арасынан қоюға болады.
Температура дисплейінен қажетті температура 
көрсетілгенше, «Тоңазытқыш» түймесін қайталап 
басыңыз. Тоңазытқыштың температура басқару 
процесі
мұздатқыштағы процеске ұқсас істейді. Қажетті 
температураны қою үшін «Тоңазытқыш» түймесін 
басыңыз. Бірнеше секундтан кейін тоңазытқыш
жаңадан қойылған температураны бақылай бастайды. 
Ол сандық дисплейден көрсетіледі.

Мұздатқыштың немесе тоңазытқыштың 
температурасы есіктерін тым жиі ашқаннан 
көтерілуі немесе көп жылы немесе ыстық тағам 
кез келген жағына қойылғанда көтерілуі мүмкін. 
Ол сандық дисплейдің жыпылықтауына себеп 
болуы мүмкін. Мұздатқыш жəне тоңазытқыш 
қалыпты қойылған температураларына қайтқан 
соң, жыпылықтау тоқтайды. Егер жыпылықтай 
берсе, тоңазытқышты «нөлдеу» қажет болуы 
мүмкін. Құрылғыны ажыратып көріңіз, сосын 
10 минуттай күтіп, қайтадан жалғаңыз.

DA68-02710P-11.indb   25DA68-02710P-11.indb   25 2016. 10. 14.   �� 4:542016. 10. 14.   �� 4:54



Қазақша - 26

МҰЗ ЖƏНЕ СУЫҚ СУ 
ДИСПЕНСЕРІН ПАЙДАЛАНУ
Қажетті мұз түрін таңдау үшін «Мұз түрі» түймесін 
басыңыз

Мұз текшелер түрінде жасалады. 
«Майдаланған» түрі таңдалғанда, мұз
жасағыш мұз текшелерін майдалайды.

Мұз түсіру 
Стаканыңызды мұз шығатын жерге қойып, мұз 
диспенсерінің тұтқасын стаканыңызбен ақырын 
басыңыз. Мұздың түсіп кетпеуі үшін стаканның 
диспенсермен біркелкі тұрғанына көз жеткізіңіз.

Су диспенсерін пайдалану
Стаканды су шығатын жерге қойып, су диспенсерінің 
тұтқасын стаканыңызбен ақырын басыңыз. Судың 
төгіліп кетпеуі үшін стаканның диспенсермен 
біркелкі тұрғанына көз жеткізіңіз.

•     Саусақтарыңызды, қолдарыңызды немесе 
басқа сəйкес келмейтін заттарды мұз 
түсіру құралына немесе мұз жасағыш 
шелегіне қоймаңыз.

    -  Одан адам жарақаттануы немесе 
материалдық шығын келуі мүмкін.

•    Ешқашан саусағыңызды немесе басқа 
заттарды диспенсер тесігіне қоймаңыз.

    - Ол жарақат салуы мүмкін.
•   Тоңазытқышта берілген мұз жасағышты 
ғана пайдаланыңыз.

•   Бұл тоңазытқыштың сумен қамтамасыз 
ету жүйесін білікті маман орнатуы/
ажыратуы керек жəне ауыз сумен 
қамтамасыз ету жүйесіне ғана жалғаңыз.

•   Мұз жасағыштың дұрыс іжұмыс істеуі үшін 
138 - 862 кПа су қысымы қажет етіледі.

•    Егер ұзақ демалыста немесе іссапарда болып, 
су не мұз диспенсерлерін пайдаланбайтын 
болсаңыз, су клапанын жабыңыз.

    - Əйтпесе, су ағуы мүмкін.
•     Ішінен артық ылғалды сүртіп, есіктерін 
ашып қойыңыз.

    -  Əйтпесе, жағымсыз иіс пен өңез көбейіп 
кетуі мүмкін.

Мұз жоқ
Мұз жасағышты өшіргіңіз 
келсе, осыны таңдаңыз

ЕСКЕРТУ

АБАЙЛАҢЫЗ
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( 1 ) Мұз түсіру құралы 

Саусақтарыңызды, қолдарыңызды 
немесе басқа заттарды мұз түсіру 
құралына немесе мұз жасағыш 
шелегіне қоймаңыз. Олай жасау 
нәтижесінде адам жарақаттануы 
немесе материалдық шығын келуі 
мүмкін. 

( 2 ) Сөрелер    

Мұздатылған тағамдардың барлығы үшін 
қолдануға болады. 

( 3 ) Есік сөрелері 

Мұздатылған тағамдардың шағын орамдары 
үшін қолдануға болады. 

( 4 ) Тартпалар 

Ет пен құрғақ тағамдарды сақтауға өте қолайлы. 
Сақтауға қойылған тағамдарды фольгамен 
немесе басқа жарамды материалмен жақсылап 
орап қойған дұрыс. 

( 5 ) Сүт тағамдарына арналған сөре. 

Май немесе маргарин, йогурт немесе ірімшік 
сияқты шағын сүт тағамдарын қоюға 
пайдалануға болады. 

( 6 ) Сөрелер 

Сынбайтын етіп жасалған. Барлық тағам 
түрлері мен сусындарды қоюға болады. Шыны 
бетіндегі шеңбер дақтар қалыпты құбылыс, 
дымқыл шүберекпен сүртіп тастауға болады. 

( 7 ) Жұмыртқа науасы 

Жұмыртқа салуға өте ыңғайлы жер. Жұмыртқа 
науасын сөреге қойыңыз, алуға оңтайлы болады. 

( 8 ) Сусындар бөлімі (қосымша) 

Жиі қолданылатын тағамдарды, сусындар 
мен консервіленген тағамдарды қойып, 
тоңазытқыштың есігін ашпай алуға оңтайлы. 

( 9 ) Алынбалы сөре (қосымша) 

Тағамммен бірге алуға оңтайлы етіп жасалған. 
Жиі алынатын тағамдар мен сусындарды 
сақтауға арналған. 

( 10 ) Жеміс және көкөністер тартпасы 

Жеміс және көкөністерді ұзақ сақтауға 
қолданылады. Ылғалдық деңгейі тартпаның 
өзінің ішінде бақыланады. 

( 11 ) Есік сөрелері 

Сүт құтысы немесе басқа бөтелкелер мен 
ыдыстар сияқты үлкен, кесек заттарды қоюға 
арналған. 

( 12 ) Мұз жасайтын шелек 

Мұзды көп мөлшерде сақтауға арналған. 
 

Саусақтарыңызды, қолдарыңызды 
немесе басқа заттарды мұз түсіру 
құралына немесе мұз жасағыш 
шелегіне қоймаңыз. Олай жасау 
нәтижесінде адам жарақаттануы 
немесе материалдық шығын келуі 
мүмкін. 

( 13 ) Шарап тартпасы (қосымша) 

Шарап дәмін сақтау үшін шарап құмыраларын 
оңтайлы сақтауға арналған орын. 

ЕСКЕРТУ

ЕСКЕРТУ
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Орын босату үшін тағамды мұз шелегінің орнына 
Guard FRE-UPP арқылы сақтауға болады және 
COVER-ICE MAKER ыдысын алып қоға болады.
Егер мұз шелегі алынса, дисплейдегі ICE OFF (МҰЗ 
ӨШІРУЛІ) белгісі жыпылықтайды. Орын көбірек 
болу үшін, мұздатқыштың жоғарғы және төменгі 
сөрелерін алып, мұздатқыштың төменгі жағына 
ТӨМЕНГІ СӨРЕНІ қоюға болады, ол терма және 
механикалық ерекшеліктеріне әсер етпейді.
Мұздатылған тағам сақтау аумағының мөлшері 
"Guard FRE-UPP", "SHELF-BOTTOM" бөлімдері 
орындарына қойылған күйі және "COVER-ICE 
MAKER", "Жоғарғы тартпа", "Төменгі тартпа" 
алынған күйінде есептелген.

САЛҚЫН ТАҢДАУ ZONE™ 
ТАРТПАСЫН ПАЙДАЛАНУ 
(МІНДЕТТІ ЕМЕС)

Жылдам салқындату
•  Жылдам салқындату мүмкіндігін CoolSelect ZoneTM 
арқылы таңдауға болады.

•  «Жылдам салқындату» 1-3 сусынды 60 минут ішінде 
салқындатуға мүмкіндік береді.

•  Бұл функциядан бас тарту үшін «Жылдам салқындату» 
функциясын қайтадан басыңыз. CoolSelect ZoneTM 

бұрынғы температурасына қайтады.
•  «Жылдам салқындату» аяқталғанда, ол «Салқын» 
температуралық параметріне қайтады.

Еру
•  Тамшылардың болмауы жəне ет сапасының бүлінуі 
тағамдардың жақсы күйін төмендетеді.

•  «Еру» таңдалған соң, жылы жəне суық ауа 
CoolSelect ZoneTM тартпасында кезекпен беріледі.

•  Еттің салмағына байланысты еру уақытына 4 сағ, 6 
сағ, 10 сағ жəне 12 сағ ретімен таңдауға болады.

•  «Еру» аяқталғанда, CoolSelect ZoneTM дисплейі 
«Нөл аймақ» жағдайына қайтады.

•  «Еру» аяқталғанда, еттің суы қалмайды жəне олар 
жартылай қатырылған күйде болады, сол кезде 
оларды пісіру үшін кесу оңай.

•  Бұл опциядан бас тарту үшін «Еру» түймесінен 
басқа кез келген түймені басыңыз.

•  Ет пен балықтың шамалас еру уақыты төменде 
көрсетілген. (Қалыңдығы 1 дюймге негізделген)

ЕРУ УАҚЫТЫ САЛМАҒЫ

4 сағат 363 г (0,8 фунт)

6 сағат 590 г (1,3 фунт)

10 сағат 771 г (1,7 фунт)

12 сағат 1000 г (2,2 фунт)

GUARD FRE-UPP (қосымша)

ТӨМЕНГІ СӨРЕ (қосымша)

COVER-ICE MAKER
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Ет пен балықтың өлшемі мен қалыңдығына 
байланысты еру уақыты əр түрлі болуы 
мүмкін. Жоғарыдағы салмақ CoolSelect ZoneTM 
тартпасындағы тағамның жалпы салмағын 
білдіреді. Мыс) 400 г мұздатылған сиыр еті 
мен 600 г мұздатылған тауық етінің жалпы еру 
уақыты 10 сағат болады.

«Еру» опциясында CoolSelect ZoneTM 
тартпасында еруге қажет емес тағамды 
алып қою керек.

Нөл аймақ (0 ºC)
•   «Нөл аймақ» таңдалғанда, CoolSelect ZoneTM 
тартпасының температурасы тоңазытқыштың 
қойылған температурасына қарамастан 0 ºC 
температурада сақталады.

•   «Нөл аймақ» температурасы етті немесе балықты 
ұзақ уақыт сақтауға көмектеседі.

Салқындату
•   «Салқындату» таңдалғанда, температура 
тоңазытқыштың қойылған температурасымен бірдей 
болады. Сандық тақта дисплей тақтасындағымен 
бірдей температураны көрсетеді.

•   CoolSelect ZoneTM тартпасы тоңазытқышқа қосымша 
орын береді.

Сусындарға байланысты салқындату уақыты əр 
түрлі болуы мүмкін.

«Жылдам салқындату» опциясы үшін 
CoolSelect ZoneTM тартпасында сақталған 
тағамды алып тастау керек.

МҰЗДАТҚЫШ 
АКСЕССУАРЛАРЫН ШЕШУ
Мұздатқыштың ішін тазалау жəне ретке келтіру 
қарапайым. 

1.     Шыны сөрені шыққанынша тартып, сөрені алыңыз. 
Сосын оны жоғары ақырын көтеріп шығарыңыз. 

2.   Есіктегі кəрзеңкені екі қолыңызбен ұстап, оны 
ақырын көтеріп, шығарып алыңыз.

3.   Пластикалық тартпаны тартып, сəл көтеріп, оны 
шығарыңыз.

4. Мұз шелегі (мұздатқыш)
     Мұз жасағыш шелегін 
көтеріп, ақырын тарту 
арқылы шығарыңыз.

    •  Тұтқасынан суретте 
көрсетілгендей ұстаңыз

    •  Төменгі жағынан аздап 
көтеріңіз

    •  Мұз шелегін ақырын 
шығарып алыңыз.

Қақпағын алғанда көп күш салмаңыз.
Əйтпесе, қақпағы сынып кетіп, жарақат салуы 
мүмкін.

ЕСКЕРТУ

ЕСКЕРТУ
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ТОҢАЗЫТҚЫШ 
АКСЕССУАРЛАРЫН ШЕШУ
1.   Мықты шыны сөрені шыққанынша тартып, сөрені 

алыңыз. Сосын оны ақырын жоғары көтеріп 
шығарыңыз.  

2.    Көкөніс жəшігінің/Құрғақ өнімдер жəшігінің ішкі 
сол жəне оң жақтарындағы ойықтарды басып, 
көкөністер мен деміс-
жидектер тартпасын 
өзіңізге тартып 
шығарыңыз. Тартпаны 
бір қолмен ұстап тұрып, 
оны кішкене көтеріңіз, 
сосын оны өзіңізге 
тартып, тоңазытқыштан 
шығарып алыңыз.

3.   Есік кəрзеңкесін екі қолыңызбен ұстап, аздап 
көтеріп, оны шығарыңыз.

Аксессуарларын шешпестен бұрын жолында
тағам тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Мүмкін болса, апат қаупін азайту үшін тағамды 
бірге алыңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ТАЗАЛАУ
Бензол, сұйылтқыш немесе Clorox, хлоридті 
пайдаланып тазаламаңыз. Себебі бұндай 
заттар құрылғының беткі қаптамасын 
бүлдіруі және өрт шығаруы мүмкін. 

Тоңазытқыш ток көзіне қосулы кезде оған 
су шашпаңыз, себебі электр тогы соғуы 
мүмкін. Өрт шығу қаупін болдырмау үшін 
тоңазытқышты бензинмен, ерітіндімен 
немесе автокөлік тазалау құралымен 
тазаламаңыз.

ІШКІ ЖАРЫҚТАНДЫРУ 
БӨЛШЕКТЕРІН АУЫСТЫРУ

Жарықдиодты шамын ауыстыру үшін қызмет 
көрсету инженеріне хабарласыңыз.

СУ СҮЗГІСІН АУЫСТЫРУ
Мүлкіңізге судан келетін зақым қаупін азайту 
үшін SAMSUNG тоңазытқышыңызда жалпы 
брендтегі су сүзгілерін ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
ТЕК SAMSUNG БРЕНДІНДЕГІ СУ 
СҮЗГІЛЕРІН ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ. SAMSUNG 
компаниясы кез келген зақым түріне, оның 
ішінде жалпы су сүзгісін пайдаланудан судың 
ағуы себеп болған мүлік зақымдалуымен 
шектелместен заңды түрде жауап бермейді. 
SAMSUNG тоңазытқыштары ТЕК SAMSUNG 
су сүзгісімен істеуге арналған.

«Сүзгі индикаторы» шамы су сүзгісі қорабын ауыстыру 
уақыты болғанын біліп отыруға мүмкіндік береді. 
Сүзгіштің индикатор шамы қызылға боялғанда 
сүзгішті ауыстыру керек.
Жаңа сүзгі алуға біраз уақыт беру үшін ағымдағы 
сүзгі мерзімі бітпей тұрып, шам жанады.
Сүзгіні уақытында өзгертуден тоңазытқыштан 
берілетін су өте таза болып беріледі.

Ішкі үлгіге арналған
1.   Су сүзгісін қорабынан алып, суретте 

көрсетілгендей айын көрсететін жапсырманы 
жабыстырыңыз.

2.   Келешекте алты ай болатын сүзгіге жапсырма 
жабыстырыңыз. Мысалы, егер су сүзгісін 
наурызда ауыстыратын болсаңыз, қыркүйек 
айындау ауыстыруды еске салу үшін “SEP” 
(қыркүйек) жапсырмасын жабыстырыңыз. 
Қалыпты жағдайда сүзгі мерзімі 6 айды құрайды.

ЕСКЕРТУ

АБАЙЛАҢЫЗ

ЕСКЕРТУ
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3.   Сосын бекітілген қалпағын сағат тіліне қарсы 
бұрап алыңыз.

4.   Жаңа сүзгінің қорғаныш қалпағын шешіп, ескі 
сүзгіні шығарып алыңыз.

5.  Сүзгі корпусына жаңа сүзгіні қойып кіргізіңіз.
      Жабынындағы белгімен туралау үшін су сүзгісін 

сағат тілімен 90º-қа ақырын бұрап, сүзгіні орнына 
түсіріңіз. Индикатор белгінің «құлып» орнымен 
тураланғанына көз жеткізіңіз. Қатты тартпаңыз.

Сыртқы үлгіге арналған

1. Су көзін жабыңыз.
2. Сүзгідегі ағыс бағытын ескеріңіз.
3.  Су көзінің түтігін сүзгінің су кіретін жағына 
қажетінше кіргізіңіз.

4. Түтікті кіргізген соң, қысқышты мықтап қойыңыз.
     Қысқыш түтікті ұстап тұрады.

5.  Суды қосып, ағатын жерлерінің бар-жоғын 
тексеріңіз. Егер ақса, 1,2,3,4 қадамдарын 
қайталаңыз. Егер аға берсе, пайдалануды тоқтатып, 
қолдау көрсетуші делдалға хабарласыңыз.

6.    Бұл процесс аяқталғаннан кейін сүзгі кестесін 
нөлдеу үшін «Мұз түрі» түймесін 3 секунд басып 
тұрыңыз.

7.    Ақырында су диспенсерінен 1 л су ағызып, оны 
төгіп тастаңыз. Ішпей тұрып, судың қайтадан таза 
аққанына көз жеткізіңіз.   

Жаңадан орнатылған су сүзгісінің қорабы су 
диспенсерінен судың аздап ағуына себеп болуы 
мүмкін. Бұл желідегі ауаға байланысты.
Ол жұмысына қиындық туғызбауы керек.

Ауыстырылатын сүзгілерге тапсырыс 
беру
Басқа су сүзгісінің қораптарына тапсырыс беру үшін 
өкілетті Samsung делдалына хабарласыңыз.

- Ішкі сүзгі - HAFIN2/EXP
- Сыртқы сүзгі - HAFEX/EXP

1

2

3

4

5

Көрсеткіш 
белгіні құлып 
күйімен 
туралаңыз

Жабын сүзгісі

Жапсырма 
(айды 

көрсетеді)

СУ КӨЗІ
КІРЕТІН ЖАҒЫ

ӨТКІЗУ

АҒЫС БАҒЫТЫ

Ескертпе : Сондай-ақ, судың 
ағуына себеп болатындықтан, 
кесілген жердің тікбұрышты 
екеніне жəне бұрышының басқаша 
емес екеніне көз жеткізу керек

DA68-02710P-11.indb   33DA68-02710P-11.indb   33 2016. 10. 14.   �� 4:542016. 10. 14.   �� 4:54



Қазақша - 34

Ақаулықтарын жою
МƏСЕЛЕ ШЕШІМІ

Тоңызатқыш толық 
істемейді немесе 
ол жеткілікті 
салқындатпайды.

• Электр шнурының дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
• Дисплей тақтасындағы температура басқару жүйесі дұрыс температураға 

қойылған ба? Оны төмен температураға қойып көріңіз.
•  Тоңазытқышқа күн сəулесі тікелей түсіп тұр ма немесе жылу көзіне тым 

жақын орналасқан ба?
• Тоңазытқыштың арты қабырғаға тым жақын ба жəне ауа жақсы айнала ма?

Тоңазытқыштағы 
тағам қатып қалған.

• Дисплей тақтасындағы температура басқару жүйесі дұрыс температураға 
қойылған ба? Оны жылылау температураға қойып көріңіз.

• Бөлме температурасы өте төмен бе?
•  Тоңазытқыштың ең суық бөлігінде су құрамы жоғары тағам сақталған 

ба? Сол заттарды CoolSelect Zone™ тартпасында сақтағаннан гөрі 
тоңазытқыштың өзіне қойып көріңіз.

Сізге басқаша шуылдар 
немесе дыбыстар 
естіледі.

• Тоңазытқыштың тегіс əрі орнықты тұрғанын тексеріңіз.
• Тоңазытқыштың арты қабырғаға тым жақын ба жəне ауа жақсы айнала ма?
• Тоңазытқыштың артынан немесе астынан бірдеңе түсіп кетті ме?
•  Тоңазытқыштың ішінен тықылдаған дыбыс шығады. Бұл қалыпты 

жағдай, себебі əр түрлі аксессуарлардың көлемі тоңазытқыштың ішкі 
температурасына байланысты кішірейеді немесе үлкейеді.

Құрылғының алдыңғы 
бұрыштары ыстық 
жəне конденсация орын 
алады.

• Антиконденсаторлар конденсацияға жол бермеу үшін тоңазытқыштың 
алдыңғы бұрыштарында болғандықтан, біраз бөлінген жылу қалыпты 
жағдай болып табылады.

•  Тоңазытқыш есігі ашық па? Есігін ұзақ уақытқа ашық қалдырғанда, 
конденсация орын алуы мүмкін.

Мұз түспейді • Мұз жасамас бұрын сумен қамтамасыз ету желісін орнатқаннан кейін 12 
сағат күттіңіз бе?

• Су желісі жалғанған ба жəне өшіру клапаны ашық па?
•  Мұз жасау функциясын қолмен тоқтаттыңыз ба? Мұз түріне текше немесе 

майдаланған түрі қойылғанына көз жеткізіңіз.
•  Мұз жасағыш шелегінде мұз жолда кедергі болып тұр ма?
•  Мұздатқыш температурасы тым жылы ма? Мұздатқыш температурасын 

төменірек етіп қойып көріңіз.

Тоңазытқыштан су 
көпіршігінің дыбысы 
естіледі.

• Қалыпты жағдай. Көпіршік тоңазытқышты айналып жүретін 
салқындатқыш сұйықтықтан шығады.

Тоңазытқыштан 
жағымсыз иіс шығады.

• Тағам бүлінді ме?
•  Иісі күшті тағамның (мысалы, балық) ауа крмейтіндей оралғанына көз жеткізіңіз.
•  Мұздатқышты уақытылы тазалап тұрыңыз жəне бүлінген немесе күдікті 

тағамды тастаңыз.

Мұздатқыштың 
қабырғаларында мұз 
түзіледі.

• Желдету тесігі бітеліп қалған ба? Ауа еркін айналуы үшін кедергілерді алып тастаңыз.
•  Ауа еркін айналуы үшін сақталған тағамдардың арасынан жеткілікті орын қалдырыңыз.
• Мұздатқыш есігі дұрыс жабылған ба?

Су диспенсері істеп 
тұрған жоқ.

•  Су желісі жалғанған ба жəне өшіру клапаны ашық па?
• Сумен қамтамасыз ету желісінің түтігі зақымдалған немесе майысқан ба?
      Түтікте ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
•  Тоңазытқыш температурасы тым төмен болғандықтан, су ыдысы қатып 

қалған ба?
      Негізгі дисплей тақтасынан жылылау температураны таңдап көріңіз.
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Сыртқы бөлме температурасындағы шектеулер
Бұл тоңазытқыш сипаттамалық тақтасында белгіленген температура класы бойынша 
көрсетілген сыртқы температураларда қолданылуға арналған.

Класс Таңба Сыртқы температура ауқымы (°С)

Ұзартылған температура SN +10 бастап +32 дейін

Температура N +16 бастап +32 дейін

Субтропикалық ST +16 бастап +38 дейін

Тропикалық T +16 бастап +43 дейін

  Ішкі температураларға тоңазытқыштың орны, сыртқы температура жəне есіктің ашылу жиілігі сияқты 
факторлар əсер етуі мүмкін. Бұл факторлардың орнын толтыру үшін температураны қажетінше 
дұрыстаңыз.

SAMSUNG WORLD WIDE байланыс орталығына хабарласыңыз
Samsung өнімдеріне қатысты сұрақтарыңыз немесе айтатын пікіріңіз бар болса, 

SAMSUNG тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

  36 Al-Farabi ave. , Block B (3-4)fl oor, Almaty, Kazakhstan
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)

www.samsung.com/kz_ru/support

Kazakhstan

Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастау
 (Қоқысқа тасталатын электр жəне электроника құрылғысы)

(Жеке қоқысқа тастау жүйесін пайдаланатын елдерге қатысты)
Өнімдегі, оның керек-жарақтарындағы немесе ілеспе кітапшасындағы белгі, осы өнім 
мен оның электроникалық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш құралы, құлаққабы, 
USB сымы), қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге 
тастамау керек дегенді білдіреді. Қалдық дұрыс тасталмаған жағдайда қоршаған орта 
немесе адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алуға жəне материалдық 
ресурстарды қайтадан қажетке жаратуға өз үлесіңізді қосу үшін бұндай заттарды басқа 
қоқыс түрлерінен бөлектеп, қалдық өнімдерді қайта өңдеуден өткізетін жерге апарып 
тапсырыңыз.
Тұрмыстық құрылғыны қолданушылар, осы заттарды қоршаған ортаға залалсыз түрде 
қайта өңдеуден өткізу үшін осы құрылғыны қайда апарып тапсыру, қалай тапсыру 
туралы егжей-тегжейлі ақпаратты, осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына 
немесе жергілікті мекемеге хабарласып алуына болады.  
Коммерциялық мақсатта қолданушылар, өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып 
алу келісім-шартының талаптарымен танысуы керек. Осы өнім мен оның электроникалық 
керек-жарақтарын басқа да коммерциялық өнімдердің қалдықтарымен араластырып 
тастауға болмайды.
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