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Güvenlik bilgileri

•	 Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve 
gelecekte referans olarak başvurmak üzere cihazın yakınında, güvenli 
bir yerde saklayın.

•	 Bu cihazı bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik 
olarak kullanın. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi 
veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli 
olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) 
tarafından kullanılmamalıdır.

•	 Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel 
becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler 
tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili 
talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda 
kullanılabilir. 
Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim 
olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

•	 Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşme 
olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. 
Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak 
ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.

•	 Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın 
özellikleri bu kılavuzda açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm 
uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. 
Herhangi bir sorunuz veya şüpheniz olması durumunda, en yakın servis 
merkeziyle iletişime geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi 
yardım ve bilgi alın.
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Güvenlik bilgileri

Önemli güvenlik sembolleri

UYARI

Ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya 
güvenli olmayan uygulamalar.

İKAZ

Ufak kişisel yaralanmaya veya maddi zarara neden olabilecek tehlikeler 
veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Deneyeme ÇALIŞMAYIN.

Parçalarına AYIRMAYIN.

DOKUNMAYIN.

Yönergeleri dikkatlice takip edin.

Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.

Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin sabitlendiğinden emin olun.

Yardım için çağrı merkezini arayın. 

Buradaki uyarı işaretleri siz ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.
Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.
Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için 
güvenli bir yerde saklayın. 

CE Bildirimi
Bu ürünün Avrupa Birliği'nin 643/2009 No'lu Yönetmeliği (EC) ile 
uygulanan Düşük Gerilim Direktifine (2006/95/EC), Elektromanyetik 
Uyumluluk Direktifine (2004/108/EC), RoHS Direktifine (2011/65/
EU), Yetkili Komisyon Yönetmeliğine (AB) No 1060/2010 ve Eco-Design 
Direktifine (2009/125/EC) uygun olduğu belirlenmiştir. (Sadece Avrupa 
Ülkelerinde satılan ürünler için)
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Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri

UYARI
•	 Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının 

hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.
- Borudan sızan soğutma gazı tutuşabilir veya göze zarar verebilir. 

Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma 
kaynaklarından kaçının ve cihazı birkaç dakika bekleterek odayı 
havalandırın.

•	 Soğutma devresinde bir kaçak meydana gelmesi halinde yanıcı gaz-hava 
karışımının oluşmasını engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın 
büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilmelidir.

•	 Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. 
Şüpheleniyorsanız, bayinize danışın. 
Buzdolabının yerleştirildiği oda, cihazın içindeki her 8 g R-600a soğutma 
gazı için 1 m³ büyüklüğünde olmalıdır. 
Özel cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma 
plakasında gösterilir.
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Güvenlik bilgileri

Kurulum için ciddi uyarı işaretleri

UYARI

•	 Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere 
kurmayın.

- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya 
yangına yol açabilir.

•	 Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığına koymayın veya fırınlardan, oda 
ısıtıcılarından veya başka cihazdan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.

•	 Aynı çoklu güç paneline birkaç cihazın fişini takmayın. 
Buzdolabının fişi her zaman kendi anma değeri plakasına uygun bir 
gerilime sahip ayrı elektrik prizine takılmalıdır.

- Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle ev kablo 
şebekesi devrelerinde yangın tehlikesi doğurabilecek aşırı yüklemeleri 
engeller.

•	 Duvardaki priz gevşekse, elektrik fişini takmayın.
- Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
•	 Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir 

kablo kullanmayın.
•	 Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin ve üzerine ağır maddeler 

koymayın.
•	 Buzdolabının yanında aerosoller püskürtmeyin.
- Buzdolabının yakınında kullanılan aerosoller patlama veya yangına 

neden olabilir.
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•	 Bu buzdolabı düzgün bir şekilde kurulmalıdır ve kullanılmadan önce 
kılavuza uygun olarak konumlandırılmalıdır.

•	 Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun konumda takın.
- Elektrik prizini üst kısmı aşağı olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir 

ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
•	 Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar 

görmediğinden emin olun.
•	 Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya elektrik kablosuna 

hasar vermemeye dikkat edin.
- Bu bir yangın tehlikesi meydana getirebilir.
•	 Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde kurulmalıdır.

•	 Buzdolabı topraklanmalıdır.
- Cihazda elektrik kaçaklarını veya akım kaçağının neden olabileceği 

elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabınızı topraklamalısınız.
•	 Toprak şebekeyi olarak kesinlikle gaz boruları, telefon hatları veya başka 

olası aydınlatma çubukları kullanmayın.
- Toprak fişinin uygun olmayan şekilde kullanılması elektrik çarpmasına 

yol açabilir.

•	 Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis 
yetkilisinin değiştirmesini sağlayın.

•	 Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi 
tarafından değiştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol 
açabilir.
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Güvenlik bilgileri

Kurulum için ikaz işaretleri

İKAZ

•	 Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma deliğinin 
tıkanık olmamasını sağlayın.

•	 Kurulumdan sonra cihazın 2 saat 
boyunca beklemesini sağlayın.

- Buzdolabını kurarken, güvenli 
bir kurulum için her iki bacağın 
da yere değdiğinden emin olun. 
Bacaklar, her bir kapağın arka 
altında bulunmaktadır. 
Düz uçlu bir tornavida yerleştirin 
ve dengeli duruma gelinceye 
kadar ok yönünde döndürün. 

- İki kapaktaki yükü her zaman 
dengeleyin.

- Bir kapakta aşırı yük olması 
buzdolabının düşmesine ve 
fiziksel yaralanmaya neden 
olabilir.
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Kullanım için ciddi uyarı işaretleri

UYARI

•	 Elektrik prizini ıslak elle takmayın.
•	 Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Kapağı açarken veya kapatırken, maddeler düşebilir ve yaralanmaya ve/

veya maddi hasara yol açabilir.
•	 Buzdolabının üzerine suyla dolu kaplar koymayın.
- Sıçrarsa, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
•	 Çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin.
- Aksi takdirde ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.
•	 Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapaklarını açık bırakmayın veya 

çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin. 
- Çocukların sıkışması veya düşük sıcaklık nedeniyle ciddi kişisel yaralanma 

riski vardır.
•	 Dağıtıcı deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri 

sokmayın.
- Aksi takdirde kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
•	 Buzdolabında benzin, tiner, alkol, eter veya LP gazı gibi uçucu veya 

yanıcı maddeler saklamayın.
- Bu gibi ürünlerden herhangi birinin saklanması patlamalara yol açabilir.
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Güvenlik bilgileri

•	 Düşük sıcaklığa karşı hassas tıbbi ürünleri, bilimsel malzemeleri veya 
düşük sıcaklığa karşı hassas başka ürünleri buzdolabında saklamayın.

- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
•	 Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına 

elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
•	 Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. 

Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
•	 Derin dondurucunun iç duvarlarına veya derin dondurucuda saklanan 

ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu, soğuk yanığına yol açabilir.
•	 Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak 

için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.
•	 Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.

•	 Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
•	 Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
•	 Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma 

kaynaklarından kaçının ve cihazı birkaç dakika bekleterek odayı 
havalandırın.

•	 Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından sağlanan LED Lambaları 
kullanın.

•	 Cihazı kurcalamadıklarından ve/veya cihaza tırmanmadıklarından emin 
olmak için çocuklar gözetilmelidir.

•	 Buzdolabını kendi başınıza parçalarına ayırmayın veya onarmayın.
- Yangın, arıza ve/veya kişisel yaralanmaya yol açabilirsiniz. 

Arıza olması durumunda, lütfen servis yetkililerinizle temasa geçin.
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•	 Cihaz garip bir ses, yanma kokusu veya duman çıkarırsa, hemen fişi 
prizden çıkarın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana 
getirebilir. 
Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma deliğinin tıkanık 
olmamasını sağlayın.

•	 Lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, servis yetkilileriyle temasa 
geçin.

•	 Ürünler LED Lambasına sahipse, Lamba Kapağını ve LED Lambasını 
kendi başınıza çıkarmayın.

- Lütfen servis yetkililerinizle temasa geçin.
•	 Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişinden çıkarın ve 

Samsung Electronics hizmet merkeziyle temasa geçin.
- Yangın tehlikesi vardır.
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Güvenlik bilgileri

Kullanım için ikaz işaretleri

İKAZ

•	 Üründen en iyi performansı elde etmek için,
- Buzdolabı bölmesindeki serbest hava dolaşımını engelleyeceği için, 

gıdaları, cihazın arka kısmında bulunan havalandırma deliklerinin önüne 
çok yakın olacak şekilde koymayın.

- Yiyeceği uygun bir şekilde paketleyin veya buzdolabına koymadan önce 
hava geçirmez kaplara koyun.

•	 Derin dondurucu bölmesine gazlı veya köpüklü içecekler koymayın. 
Derin dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.

- İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve maddi 
hasara yol açabilir.

•	 Buzdolabının işlevselliğini değiştirmeyin veya modifiye etmeyin.
- Değişiklikler veya modifikasyonlar kişisel yaralanmaya ve/veya 

mülkiyet hasarına yol açabilir. 
Bu tamamlanmış cihaz üzerinde üçüncü tarafın gerçekleştirdiği 
herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti 
servisi kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung üçüncü tarafın 
yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından veya 
hasarlardan sorumlu tutulamaz.

•	 Hava deliklerini engellemeyin.
- Hava delikleri özellikle de plastik bir torba ile engellenirse, buzdolabı 

aşırı soğuyabilir. Bu soğuma süresi çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir 
ve su sızıntısına yol açabilir.

- Daha önce dondurulmuş gıdanın yanına henüz donmamış herhangi bir 
gıda koymayın.

•	 Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son 
kullanma tarihlerine dikkat edin.

•	 Su tankını, buz tepsisini, su kalıplarını yalnızca içilebilir suyla doldurun.
•	 Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buz yapıcıyı kullanın.
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•	 Bu buzdolabına su kaynağı yalnızca uygun şekilde yetkilendirilmiş 
bir kişi tarafından kurulmalıdır/bağlanmalıdır ve yalnızca içilebilir su 
kaynağına bağlanmalıdır.

•	 Buz yapıcının düzgün şekilde çalışması için, 138 ~ 862 Kpa (19.9 ~ 
125.1 psi) değerinde su basıncı gereklidir.

Temizleme ve bakım için ikaz işaretleri

İKAZ

•	 Buzdolabının iç kısmına veya dış kısmına doğrudan su püskürtmeyin.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
•	 Buzdolabının yanında yanıcı gazlar püskürtmeyin.
- Patlama veya yangın riski vardır.
•	 Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
- Ekrandaki baskılı harfler çıkabilir.
•	 Elektrik fişi uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin. 

Ancak, fişi temizlerken ıslak veya nemli bir bez kullanmadan elektrik 
kablosu uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin.

- Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
•	 Dağıtıcı deliğine ve buz kanalına kesinlikle parmaklarınızı veya başka 

nesneleri sokmayın.
- Kişisel yaralanmaya veya materyal hasarına yol açabilir.

•	 Temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirmeden önce buzdolabının 
fişini çıkarın.
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Güvenlik bilgileri

Atma için ciddi uyarı işaretleri

UYARI

•	 Atma öncesinde, cihazın arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı 
olmadığından emin olun.

•	 Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. 
Buzdolabınız için hangi soğutma gazının kullanıldığını görmek için, 
cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının iç kısmındaki 
anma değeri etiketini kontrol edin. 
Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün 
güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin. 
Üfleme gazı olarak siklopentan kullanılır. 
Yalıtım materyalindeki gazlar özel atma prosedürü gerektirir. 
Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde atılması için yerel 
yetkililerinizle iletişime geçin. 
Atma öncesinde, cihazların arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı 
olmadığından emin olun. 
Borular açık alanda kırılmalıdır.

•	 Cihaz çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz, izo-
butan soğutma gazı (R600-a) içerse bile, bu da kolayca tutuşabilen bir 
maddedir. 
Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar 
görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.

•	 Bu ürünü veya diğer buzdolaplarını atarken, kapağı/kapak contalarını, 
kapak kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç 
kısımda mahsur kalamaz. 
Rafları oldukları yerde bırakın, böylece çocuklar iç kısma kolayca 
tırmanamaz. 
Eski cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.

•	 Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye duyarlı bir şekilde atın.
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Uygun Kullanım için Ek İpuçları

NOT

•	 Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, Elektrik Şirketinizin yerel 
ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.

- Bir ya da iki saat içinde düzeltilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı 
buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. 
Ancak, elektrikler kesikken kapak açma sayısını en az düzeye 
indirmelisiniz.

- Elektrik arızası 2 saatten daha uzun sürecekse, Buz Kovasındaki buzun 
tamamını boşaltın.

- Elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm donmuş gıdaları 
boşaltın.

•	 Buzdolabınızla birlikte anahtar verildiyse, anahtarlar çocukların 
erişiminden uzak bir yerde ve buzdolabının etrafında olmayacak şekilde 
saklanmalıdır.

•	 Cihaz, uzun bir süre soğutma aletinin tasarlandığı sıcaklık aralığının 
soğuk sınırından daha düşük düzeyde bekletildiğinde, düzgün bir şekilde 
çalışmayabilir (buzdolabındaki ısının çok yüksek olması olasılığı).

•	 Muz ve kavun gibi düşük sıcaklıkta kolayca bozulan gıdalar saklamayın.
•	 Cihazınız buz oluşturmayan özellikte bir buzdolabıdır, yani bu işlem 

otomatik olarak gerçekleştirileceği için cihazınızın buzunu manuel olarak 
çözmeniz gerekmez.

•	 Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliğine uygundur. 
Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir 
yükselişi önlemek istiyorsanız, lütfen dondurulmuş gıdayı bir kaç kat 
gazeteyle sarın.

•	 Buz çözme sırasında dondurulmuş gıdanın sıcaklığındaki herhangi bir 
artış saklama ömrünü kısaltabilir.
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Güvenlik bilgileri

•	 Üzerinde iki yıldız sembolü (  ) bulunan iki yıldızlı bölüm veya 
bölmelerin sıcaklığı, diğer derin dondurucu bölmesinden/bölmelerinden 
biraz yüksektir. 
İki yıldızlı bölme veya bölümlerin konumları ürünlere göre farklılık 
gösterebilir; bu nedenle talimatları ve/veya ürünün teslim edildiğindeki 
durumunu dikkate alın.

Enerji tasarrufu ipuçları
- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun. 

Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı 
kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.

- Cihazın üzerindeki havalandırma deliklerini veya ızgaraları kesinlikle 
engellemeyin.

- Cihaza koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun. 

Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük 
sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.

- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken cihazın kapağını çok uzun 
bir süre açık bırakmayın. 
Kapak ne kadar kısa süre açık kalırsa, derin dondurucuda o kadar az buz 
meydana gelir.

- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz enerji tüketimini 
artırır.

- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı 

bırakın. 
Havalandırma deliklerini kapatmayın.

- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın. 
Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini 
sağlar.

- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf gibi bütün iç 
parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.
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Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır:
- mağaza personel mutfakları, ofisler ve diğer çalışma alanları,
- çiftlik evleri ve hotel, motel ve diğer konaklama alanlarındaki 

müşterilerin kullanımı için,
- oda-kahvaltı tipi konaklama ortamları,
- catering ve benzer ticari olmayan uygulamalar.
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Kurulum

Buzdolabınızı kurmak için hazırlanma

Bu Samsung Gardrop Tipi Buzdolabını satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
Bu yeni cihazın sunduğu son teknolojiye uygun özellikleri ve verimliliği beğeneceğinizi 
umuyoruz.

Buzdolabı için en iyi konumu seçme

•	 Su kaynağına kolay erişimi olan bir konum seçin.
•	 Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir konum seçin.
•	 Düz (veya düze yakın) zemini olan bir konum seçin.
•	 Buzdolabı kapaklarının kolayca açılması için yeterli miktarda alana sahip bir konum 

seçin.
•	 Kullanım için genel boşluk gereklidir. Aşağıdaki çizim ve boyutlara bakın.
•	 Lütfen cihazın bakım ve servis için kolay bir şekilde hareket edebildiğinden emin olun.

B

A

CD

Derinlik “A” 708 mm

Genişlik “B” 912 mm

Yükseklik “C” 1775 mm

Tam Yükseklik “D” 1794 mm

at least 
50 mm

160° 160°

1
1
6
0
 m

m

6
0
0
 m

m

1724 mm

912 mm

456 mm

31 mm
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Aralayıcı

Aralayıcı

NOT

Aralayıcı (gri blok) kurulumu 
Daha iyi performans için, buzdolabını 
kurarken ünitenin arkasına kesinlikle 
aralayıcıyı sabitlemelisiniz. Bu buzdolabı 
performansını iyileştirir.

Montaj metodu

Buzdolabının en alt bölmesinden paket içindeki aralayıcıyı çıkarın.
Resimden buzdolabının arkasındaki monte edilecek konuma bakın.
Aralayıcının monte edileceği konumu tespit edin ve Buzdolabının arkasındaki plakaya 
aralayıcıyı yerleştirin.

Buzdolabınızı taşırken

Ayak

Tornavida

Zemin hasarını önlemek için, ön ayarlama 
bacaklarının üst konumda (zemin üzerinde) 
olduğundan emin olun. 
Kılavuzdaki ‘Buzdolabını Dengeleme’ (sayfa 
28) bölümüne bakın.
Zemin cilasını korumak için, buzdolabının 
altına karton kutu gibi bir koruma 
yerleştirin.

İKAZ

Kurarken, servis yaparken veya 
buzdolabının arkasını temizlerken, üniteyi 
düzgün bir şekilde çektiğinizden ve işiniz 
sona erdikten sonra düzgün bir şekilde geri 
ittiğinizden emin olun.
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K
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Kurulum

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün 
düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız. 
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir. Ürünü taşırken bir yere 
çarpmayınız ve düşürmeyiniz. Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve 
makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın. 
Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz 
bir yere kurunuz.

Gerekli Araçlar

Gerekli Aletler (Tedarik edilmez)

Yıldız tornavida (+) Düz uçlu tornavida (-) Lokma Anahtar 10 mm

Pense Alyan anahtar 5 mm

DA68-03176R (TR)-02.indd   20 2015. 3. 17.   �� 4:58



Türkçe 21

K
urulum

Buzdolabı kapaklarını çıkarma

Giriş kapınız buzdolabının kolayca girmesine izin vermiyorsa, kapakları çıkarabilirsiniz.

Ön bacak kapağını çıkarma

Önce, hem derin dondurucu hem de 
buzdolabı kapaklarını açın ve ardından 
üç vidayı saat yönünün tersi yönünde 
döndürerek ön bacak kapağını çıkarın.

Su kaynağı hattını buzdolabından ayırma

Giriş kapınız buzdolabının kolayca girmesine izin vermiyorsa, kapakları çıkarabilirsiniz.

1

2

1. Bağlayıcıya (1) basarak ve su hattını (2) 
çekerek su hattını çıkarın

İKAZ

Su tüpünün aynı renkte olmasına dikkat 
edin.
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Kurulum

Derin dondurucu kapağını çıkarma

Önce birkaç noktanın belirtilmesi gerekir.
•	 Kapağı menteşelerin bükülmeyeceği veya kırılmayacağı şekilde düz yukarı 

kaldırdığınızdan emin olun.
•	 Kapak üzerindeki su borusunu veya kablo demetini kıstırmadığınızdan emin olun.
•	 Çizilmeyi ve hasarı önlemek için, kapakları korunan bir yüzey üzerine yerleştirin.

1 2

1. Derin Dondurucu kapağı kapalıyken, 
bir tornavida kullanarak üst menteşe 
(1) kapağını çıkarın ve ardından kablo 
bağlantılarını hafifçe birbirinden 
ayırarak sökün (2).

3

4

2. Menteşe vidalarını (3) saatin tersi 
yönde döndürerek çıkarın ve üst 
menteşeyi (4) sökün . Çıkarırken 
kapağın üzerinize düşmemesine dikkat 
edin. 

6

5

3. Sonra, kapağı dikkatli bir şekilde 
düzgünce yukarı doğru kaldırarak (6) 
alt menteşeden çıkarın(5).

İKAZ

Kapak üzerindeki su borusunu veya kablo 
demetini kıstırmadığınızdan emin olun.
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Buzdolabı kapağını çıkarma

1

1. Kapak kapalıyken, bir tornavida 
kullanarak üst menteşe kapağını (1) 
sökün.

2

3

2. Menteşe vidalarını (2) saatin tersi 
yönde döndürerek çıkarın ve üst 
menteşeyi (3) sökün .  
Çıkarırken kapakların üzerinize 
düşmemesine dikkat edin.

5

4

3. Kapağı dikkatli bir şekilde düzgünce 
yukarı doğru kaldırarak (5) alt 
menteşeden çıkarın (4).
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Soğuk bölme vitrin kapağını çıkarma

1. Yuva bağlayıcısını çıkarın.

2. Vitrinin üst menteşesindeki üç 
sıkıştırma vidasını çıkarın.

3. Vitrin kapağını çıkarın.
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Buzdolabı kapaklarını yeniden takma

Buzdolabını kalmasını istediğiniz yere güvenli bir biçimde yerleştirdikten sonra, 
kapaklarını yeniden takmanız gerekir.

Derin Dondurucu Kapaklarını Yeniden Takma

1

2

1. Su hattını (1), kapağın alt köşesine, 
ardından da alt menteşedeki deliğe 
(2) geri yerleştirerek derin dondurucu 
kapağını yerine takın. 
Büküm ya da eğim olmaksızın düz bir 
şekilde inecek şekilde su hattını aşağı 
doğru hafifçe ittirin.

5

4

3

7

6

2. Üst menteşe milini (3) derin dondurucu 
kapağının köşesindeki deliğe (4) 
yerleştirin . 
Menteşenin, üst menteşe deliğinin (5) 
ve dolap deliğinin (6) arasında hizalı 
olduğundan emin olun ve menteşe 
vidalarını (7) saat yönünde çevirerek 
tekrar monte edin. 
Kabloları yeniden bağlayın.

İKAZ

Yeniden takarken kabloda hasar olmasını 
önlemek için, kabloyu menteşe askısına 
sabitleyin.
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K
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Kurulum

8 9
3. Üst menteşe kapağının ön kısmını (8) 

üst menteşenin önüne (9) yerleştirin ve 
vida ile tekrar monte edin.

Buzdolabı kapağını yeniden takma

1

2

1. Derin dondurucu kapağının köşesindeki 
deliği (1) alt menteşe (2) üzerine getirin 
.

5

7

6

4

3

2. Üst menteşe milini (3) menteşe 
üzerindeki deliğe yerleştirin (4). 
Menteşenin üst menteşe deliği (5) ve 
dolabın tepesindeki deliğin (6) arasında 
hizalı olduğundan emin olun . Daha 
sonra, menteşe vidalarını (7) saat 
yönünde çevirerek tekrar monte edin.

İKAZ

Yeniden takarken kabloda hasar olmasını 
önlemek için, kabloyu menteşe askısına 
sabitleyin.
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8 9
3. Üst menteşe kapağının ön kısmını (8) 

üst menteşenin önüne (9) yerleştirin ve 
vida ile tekrar monte edin.

Su kaynağı hattını tekrar takma

1

2

1. Su hattını (2) bağlayıcıya (1) yerleştirin.

Transparan bağlayıcının 
ortası

klips A 
(6.35 mm)

2. Dağıtıcıdan su kaçağı gerçekleşmesini 
önlemek için, Su Şebekeyi, transparan 
bağlayıcının ortasına tamamen 
yerleştirilmelidir.

3. Montaj paketindeki 2 klipsi takın ve 
her bir klipsin şebekeyi sıkı bir şekilde 
tuttuğunu kontrol edin.

NOT

Su hattını kesmeyin.  
Bağlayıcıdan yavaşça ayırın.
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Ön bacak kapağını yeniden takma

NOT

Kapağı takmadan önce, su konektörünü kaçak olasılığına karşı kontrol edin.
Üç vidayı şekilde gösterildiği gibi saat yönünde döndürerek ön bacak kapağını değiştirin.

Buzdolabını dengeleme

Artık kapaklar buzdolabına yeniden takılmıştır, şimdi buzdolabının son ayarlamaları 
yapmak için dengeli olduğundan emin olmak istiyorsunuz. Buzdolabı düz değilse, kapakları 
düzgün bir şekilde kullanmak mümkün değildir.

NOT

Buzdolabının önü ayarlanabilir durumdadır.

Derin Dondurucu kapağı buzdolabı kapağından daha aşağıdaysa

Ayak

Tornavida

Bacaktaki yuvaya bir düz uçlu bir 
tornavida yerleştirin ve derin dondurucuyu 
ayarlamak için saat yönünde veya tersi 
yönde döndürün.

Derin Dondurucu kapağı buzdolabı kapağından daha yukarıdaysa

Ayak

Tornavida

Bacaktaki yuvaya bir düz uçlu bir 
tornavida yerleştirin ve buzdolabını 
ayarlamak için saat yönünde veya tersi 
yönde döndürün.

NOT

Kapaklarda ufak ayarlamalar yapmanın en 
iyi yolları için, bir sonraki bölüme bakın.
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Kapak yüksekliğini ayarlama

Eğer bir kapak diğerinden daha aşağıdaysa:

B

A

•	 Her bir kapağın alt kısmında bulunan 
ayar somunlarıyla buzdolabı kapak 
yüksekliği ayarlanabilir.

•	 Kapağın çok yükseğe kaldırılması, 
kapandığında veya açıldığında menteşe 
kapağına takılmasına sebep olabilir.

A

1. Ayarlanması gereken kapağı açın ve 
sıkma somununu (A) pakette bulunan 
İngiliz anahtarı ile saat yönünde (  ) 
döndürerek gevşetin. (Öncelikle aşağı 
kapağı kaldırın.)

B

2. Kapağın yüksekliğini, ayar somununu 
(B), bir İngiliz anahtarı ile saat yönünün 
tersine doğru (  ) döndürerek 
ayarlayın. 
(Kapağın yüksekliğini arttırmak için 
saat yönünün tersinde (  ) ve 
azaltmak için saat yönünde (  ) 
döndürün.)

•	 Kapağı açın ve içeriden ayarlamaları 
yapın.
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A

3. Kapaklar dengelendikten sonra, sıkma 
somununu (A), saat yönünün tersine 
doğru (  ) döndürerek kapakları 
sıkıştırın.

NOT

Buzdolabı boşken ayarlandığında, ögeler 
yerleştirildikten sonra yeniden dengesi 
bozulabilir.  
Bu durumda dengeyi yeniden ayarlayın.

Buzdolabı kapağı ve buzdolabı arasındaki boşluğu ayarlama

Buzdolabı kapağı ve buzdolabı arasındaki boşluk eşit değilse :

•	 Buzdolabının üst kenarında, her bir 
kapağın içinde bulunan ayarlayıcıları 
kullanın. 

Ayarlayıcı

1. Buzdolabıyla arasındaki boşluğun 
daha az olduğu kapağı açın ve 
boşluk eşitlenene kadar ayarlayıcıyı 
saat yönünün tersine doğru (  ) 
döndürün.

Kilit Somunu

2. Kapak ve buzdolabı arasındaki boşluk 
eşitlendiğinde ayarlayıcıyı yerine 
sabitlemek için ayar somununu saat 
yönünde (  ) döndürün.
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Su dağıtım hattının kontrolü (isteğe bağlı)

Yeni Samsung Buzdolabınızdaki en kullanışlı özelliklerden birisi de su dağıtıcısıdır. Daha 
sağlıklı bir hayat sağlamaya yardımcı olmak için, Samsung su filtreleri istenmeyen 
parçacıkları suyunuzdan giderir. Ancak, mikroorganizmaları sterilize etmez veya yok 
etmez. Bunun için bir su arıtma sistemi satın almanız gerekebilir. Buz yapıcının düzgün 
şekilde çalışması için, 138~862 kPa değerinde su basıncı gereklidir. Normal koşullar 
altında, 170 cc'lik bir kağıt bardak 10 saniyede doldurulabilir. Buzdolabı alçak su 
basıncının (138 kPa'nın altında) olduğu bir yere kurulmuşsa, alçak basıncı telafi etmek için 
bir yardımcı pompa takabilirsiniz. Buzdolabının içindeki su saklama deposunun düzgün 
bir şekilde doldurulduğundan emin olun. Bunun için, su çıkışından su akıncaya kadar su 
dağıtıcısı koluna basın. Su Dağıtıcısı kullanılırken, su beslemesinin sebep olduğu hafif 
sesler duyulabilir.

NOT

Su Şebekeyi kurulum Aparatları mevcuttur. 
Bunları buzdolabının çekmecelerinden birinde bulabilirsiniz.

Buz dağıtıcısını kullanma

Buz kabını çıkarmak için

Şekil 1

•	 Tutamağı şekil 1'de gösterildiği gibi 
tutun.

•	 Alt kısmı hafifçe yukarı doğru çekin.
•	 Buz kabını yavaşça çıkarın.
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Buz kabını yeniden takmak için

Şekil 2

90°

•	 Sökme adımlarını tersinden 
uygulayarak takın.

•	 Bir tık sesi duyuncaya kadar kabı sıkı 
bir şekilde itin.

•	 Kap yerine tam olarak oturmazsa, dişli 
tutamağı arkasına doğru 90 derece 
döndürün ve şekil 2'de gösterildiği gibi 
tekrar takın.

Normal Çalışma

Buz Kanalı

•	 Buz yapıcı kaba kovasına herhangi bir 
ses duyarsanız, bu normal çalışmanın 
bir parçasıdır.

•	 Buzun uzun bir süre dağıtılması buz 
kabında buz yığınlarına neden olabilir. 
Geriye kalan buzu alın ve kabı boşaltın.

•	 Buz çıkmazsa, kanalda buz sıkışıp 
sıkışmadığını kontrol edin ve alın.

•	 Buz küplerinin ilk kısmı bağlantıdan 
sonra borudaki hava nedeniyle küçük 
olabilir, tüm hava normal kullanım 
sırasında boşalır.
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K
urulum

İKAZ

•	 Ekran panelinde ICE OFF (BUZ YOK) 
yanıp sönüyorsa, kabı tekrar takın 
ve/veya düzgün bir şekilde takılıp 
takılmadığını kontrol edin.

•	 Kapak açıldığında, Buz ve su dağıtıcısı 
çalışmaz.

•	 Kapağı sert kapatırsanız, bu buz 
yapıcıya su sıçramasına neden olabilir.

•	 Buz kovasının damlama yapmasını 
önlemek için, çıkarırken her iki elinizi 
birden kullanın.

•	 Yaralanmayı önlemek için, zemine 
damlamış olabilecek tüm buzu veya 
suyu temizlediğinizden emin olun.

•	 Çocukların buz dağıtıcısına veya 
kovasına asılmasına izin vermeyin. 
Yaralanabilirler.

•	 Buz kanalına elinizi veya herhangi bir 
nesneyi sokmadığınızdan emin olun.

•	 Kişisel yaralanmaya veya mekanik 
parçaların hasar görmesine neden 
olabilir.
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K
urulum

Kurulum

Su dağıtıcısı hattının kurulumu (harici model için)

Su şebekesi kurulumu için parçalar 

Su şebekesi sabitleyicisi ve 
vidaları

Boru konektörü Su şebekesi

Arıtıcı tespit klipsi Arıtıcı

Su kaynağı hattına bağlama

Su borusunu bağlayıcı ve muslukla beraber bağlayın

1. Ana su musluğunu kapatın.
2. (A) bağlayıcısını musluğa bağlayın.

İKAZ

Su şebekesi soğuk su borusuna bağlı olmalıdır. 
Sıcak su borusuna bağlı olursa, arıtıcının arıza yapmasına neden olabilir.

GARANTİ BİLGİLERİ

Su şebekesi kurulumu, buzdolabı veya buz yapıcı üreticisinin garantisi tarafından 
kapsanmamaktadır. Masraflı su hasarından kaçınmak için bu talimatlara uyun.

NOT

Eğer bağlayıcı mevcut musluğa uymuyorsa, en yakın yetkili nayiye gidin ve doğru bağlantı 
elemanlarını alın.
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K
urulum

arıtıcının kurulacağı yeri seçin (Arıtıcılı model)

MUSLUK

(A)” BAĞLAYICISI
•	 Arıtıcı kurulumu sırasında, arıtıcının 

su giriş ve çıkış kısımlarını sökmek 
isterseniz, referans resme bakın.

Arıtıcının su girişi tarafı

Şebekeden 
çıkışı

Artıcı tarafı

Arıtıcı su

90°Bağlayıcı

•	 Arıtıcı ve soğuk su musluğu arasındaki 
mesafeyi ölçtükten sonra arıtıcıya 
bağlanan su hattını uygun yerinden 
kesin.

Tespit klipsi

İKAZ

Boru yerleştikten sonra Tespit Klipsini 
sabitleyin

Arıtıcının içindeki kalıntıları temizleyin (Arıtıcılı model)

Arıtıcının 
çıkış kısmı

Su

Arıtıcı

Su 
şebekesi

•	 Arıtıcının su giriş kısmındaki su 
borusundan su akıp akmadığını kontrol 
etmek için ana su musluğunu açın.

•	 Şebekeden su gelmiyorsa, musluğun 
açık olup olmadığını kontrol edin.

•	 Temiz su gelinceye ve üretim sırasında 
birikmiş kalıntılar temizleninceye kadar 
musluğu açık bırakın.

NOT

Başlangıçta su ve buzun koyu renkli olması 
normaldir.
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K
urulum

Kurulum

Arıtıcının tespit klipsini takın.

Arıtıcı tespit klipsi

•	 Arıtıcı tespit klipsini uygun pozisyonda 
tutun (örneğin lavabonun altında) ve 
vidalanacağı yere sıkıca sabitleyin.

İKAZ

Artıcıyı buzdolabına veya buzdolabının 
arkasına sabitlemeyin; aksi takdirde maddi 
zarar meydana gelebilir.

Arıtıcıyı yerinde sıkıca sabitleyin.

Su borusu

Arıtıcı tespit klipsi

Arıtıcı

•	 Arıtıcıyı sağdaki resimde gösterildiği 
gibi yerinde sabitleyin.

Su hattını buzdolabına bağlama

Su şebekesi

Bağlantı 
somunu

Talimatlar 
Buzdolabının 

kompresör 
kapağı

•	 Buzdolabının kompresör kapağını 
çıkarın.

•	 Su hattını, resimde gösterildiği gibi 
valfe bağlayın.

•	 Bağlandığında, kaçak olup olmadığını 
kontrol edin.

•	 Eğer kaçak varsa, bağlantıyı 
tekrarlayın.

•	 Buzdolabının kompresör kapağını geri 
takın.
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Su hattını sıkıca bağlayın.

A klipsi

Su şebekesi

•	 (A) klipsini kullanarak, su hattını duvara 
sabitleyin (buzdolabının arkası).

•	 Su şebekesi sıkıca sabitlendiğinde, su 
hattının aşırı bükülmüş, kıstırılmış ya 
da ezilmiş olup olmadığını kontrol edin.

Filtreyi taktıktan sonra, su kaynağı hattındaki kalıntı maddeyi temizleme.

1. Ana su kaynağını AÇIN ve su 
kaynağı hattının valfini KAPATIN.

2. Temiz su akana kadar dağıtıcıdan 
su akıtın (yaklaşık 3 litre). Bu, su 
kaynağı sisteminin temizlenmesini 
ve hatlardaki havanın giderilmesini 
sağlar.

3. Bazı evlerde, ek su akıtma işlemi 
gerekebilir.

4. Buzdolabı kapağını açın ve su 
filtresinden kaynaklanan su kaçağı 
olmadığından emin olun.

NOT

Yeni takılan bir su filtresi kartuşu, kısa 
bir süre boyunca su dağıtıcısından su 
fışkırmasına yol açabilir. Bunun nedeni 
hatlara giren havadır. Bu, çalışma 
konusunda herhangi bir soruna yol açmaz.
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Çalıştırm
a

Çalıştırma

Başlangıç ayarları

01

02

05

06

07

08

03

04

01 Power 
Freeze (Güçlü 
Dondurma) 
düğmesi

Derin dondurucudaki ürünlerin dondurulması için gerekli 
süreyi hızlandırır. Kolayca çürüyen ögeleri hızlıca dondurmanız 
gerekiyorsa veya buzdolabı hızlı bir şekilde ısındıysa, (örneğin, 
buzdolabının kapağı açık kaldığından) bu faydalı olabilir.

02 Freezer (Derin 
Dondurucu) 
düğmesi

Derin dondurucuyu istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için Freezer 
(Derin Dondurucu) düğmesine basınız, Sıcaklığı -15 °C ve -23°C 
arasında ayarlayabilirsiniz.

03 Ice Type (Buz 
Türü) düğmesi

Bu düğmeyiKüp (Cubed) şeklinde ya da Kırılmış (Crushed) buz 
yapımını seçebilir, ya da Buz fonksiyonunu kapatabilirsiniz.

04 Filter change 
(Filtre değiştirme) 
düğmesi

Filtreyi değiştirdikten sonra, filtre programını sıfırlamak için bu 
düğmeye 3 saniye boyunca basın.

05 Vacation 
(Tatil) 
düğmesi

Eğer tatile ya da iş gezisine gidiyorsanız veya buzdolabını 
kullanmaya ihtiyacınız yoksa, Vacation (Tatil) düğmesine basın. 
Buzdolabı bölmesi için vacation (tatil) düğmesine basarsanız, 
Vacation (Tatil) LED göstergesi görüntülenecektir.

İKAZ

Vacation (Tatil) fonksiyonunu seçtiğinizde taze-gıda bölmesindeki 
yiyecekleri çıkarmanız ve kapakları açık bırakmamanız önemle 
önerilir.
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06 Çocuk kilidi 
fonksiyonu

Vacation (Tatil) ve Fridge (Buzdolabı) düğmelerine aynı anda 3 
saniye boyunca bastığınızda, bütün düğmeler kilitlenir. Ayrca Su 
dağıtıcı kolu ve Buz kolu da çalışmayacaktır. Bu fonksiyonu devre 
dışı bırakmak için, bu iki düğmeye tekrar 3 saniye boyunca basın.

07 Fridge 
(Buzdolabı) 
düğmesi

Buzdolabını istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için, Fridge (Buzdolabı) 
düğmesine basın.
Sıcaklığı 1 °C ve 7 °C arasında ayarlayabilirsiniz.

08 Kapak açık 
alarmı

Buzdolabı veya derin dondurucu kapağı açık kalırsa Kapak Açık 
simgesi yanar.
Eğer buzdolabı ya da derin dondurucu kapağı açık olduğu için 
kapak alarmını çalıştıracak koşullar meydana gelirse, Kapak Açık 
simgesi yanıp söner.

Soğutma 
KAPALI Modu

Soğutma Kapalı modu (Mağaza modu denmektedir), buzdolaplarını 
mağaza katında sergileyen bayilerin kullanımı için tasarlanmıştır. 
Soğutma Kapalı modunda, buzdolabının fan motoru ve ışıkları 
normal bir şekilde çalışır, ancak kompresör çalışmaz ve buzdolabı 
ve derin dondurucu soğumaz. Soğutma Kapalı modunu başlatmak 
için, Power Freeze (Güçlü Dondurma), Freezer (Derin Dondurucu) 
ve Vacation (Tatil) düğmelerine aynı anda 5 saniye boyunca basın. 
Buzdolabından zil sesi gelir ve sıcaklık göstergeleri KAPALI olarak 
görüntülenir.
Soğutma Kapalı modunu iptal etmek için yeniden Power Freeze 
(Güçlü Dondurma) ve Freezer (Derin Dondurucu) ve Vacation (Tatil) 
düğmelerine aynı anda 5 saniye boyunca basın.  

NOT

Power Freeze (Güçlü Dondurma) fonksiyonunu kullanırken, buzdolabının enerji tüketimi 
artacaktır. İhtiyacınız olmadığında kapatmayı ve derin dondurucuyu ilk sıcaklık ayarına 
getirmeyi unutmayın. 
Çok fazla miktarda yiyeceği dondurmanız gerekirse, Power Freeze (Güçlü Dondurma) 
fonksiyonunu en az 20 saat önce etkinleştirin.
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Çalıştırma

Görüntü Kapalı Fonksiyonu

Enerji tasarrufu için, aşağıdaki durumlarda 
Görüntü Paneli otomatik olarak kapanır: 
Hiçbir düğmeye basılmadığında, hiçbir 
kapak açık olmadığında veya Dağıtıcı 
kolu itilmediğinde. Ancak Vacation (Tatil) 
veya Küp / Parçalanmış / Buz Kapalı 
seçeneklerini gösteren simge yanmaya 
devam edecektir. 
Bir düğmeye bastığınızda, kapağı 
açtığınızda veya Dağıtıcı Kolunu 
ittirdiğinizde, Görüntü Paneli yeniden 
açılacaktır Basmakta olduğunuz düğmeden 
parmağınızı çektiğinizde, Buz Tipi dışındaki 
bütün fonksiyon düğmeleri normal 
çalışmasına geri dönecektir.

Sıcaklığı kontrol etme

Derin Dondurucu sıcaklığını kontrol etme

Belirli ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için 
derin dondurucu sıcaklığı -15 °C ve -23ºC 
arasında ayarlanabilir. Sıcaklık ekranında 
istediğiniz sıcaklık görüntüleninceye kadar 
Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine 
tekrarlı olarak basın. Dondurma gibi 
yiyeceklerin -16°C'de eriyebileceğini 
unutmayın.
Sıcaklık görüntüsü sıralı olarak, -15 °C 
ve -23ºC'ye arasında değişir. Ekran 
-23ºC'ye ulaştıktan sonra tekrar -15ºC'den 
başlayacaktır.
Yeni sıcaklık ayarlandıktan beş 
saniye sonra, sıcaklık göstergesi 
tekrar derin dondurucunun mevcut 
sıcaklığını görüntüler. Ancak bu değer, 
Derin dondurucunun sıcaklık ayarı 
değiştirilmesiyle değişecektir. 

NOT

Derin dondurucunun alt çekmecesi iki 
yıldızlı bölümdür.
Derin dondurucunun Alt kapak koruması 
ve Orta kapak koruması iki yıldızlı 
bölümlerdir.
Bu nedenle, iki yıldızlı bölmelerin sıcaklığı, 
diğer derin dondurucu bölmesinden biraz 
yüksektir.

Buzdolabı sıcaklığını kontrol etme

Belirli ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için 
buzdolabı sıcaklığı 7°C ve 1°C arasında 
ayarlanabilir. Sıcaklık ekranında istediğiniz 
sıcaklık görüntüleninceye kadar Fridge 
(Buzdolabı) düğmesine tekrarlı olarak 
basın. 
Buzdolabı için sıcaklık kontrol işlemi Derin 
Dondurucu işlemine benzerdir. 
İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için, Fridge 
(Buzdolabı) düğmesine basın. 
Birkaç saniye sonra, Buzdolabı yeni 
ayarlanan sıcaklığa doğru değişir. 
Bu, dijital ekranda gösterilir. 

NOT

Kapakları çok sık açarsanız veya içine 
büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek 
koyarsanız, derin dondurucu veya 
duzdolabı sıcaklığı yükselebilir. 
Bu, dijital ekranın yanıp sönmesine neden 
olabilir. Derin dondurucu ve buzdolabı 
sıcaklıkları normal ayarlanan sıcaklıklarına 
geri döndüğünde, yanıp sönme durur. 
Yanıp sönme devam ederse, Buzdolabını 
sıfırlamanız (reset) gerekebilir. Cihazın 
fişini çıkarmayı deneyin, yaklaşık 10 
dakika bekleyin ve ardından fişi tekrar 
takın.
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Buz ve soğuk su dağıtıcısını kullanma

İstediğiniz buz türünü seçmek için, Ice Type (Buz Türü) düğmesine basın.

Buz Yok
Buz yapıcıyı 

kapatmak için, bu 
seçeneği seçin.

NOT

Buzlar küp şeklinde yapılır. Eğer Ezilmiş 
seçeneğini seçerseniz, buz yapıcı buz 
küplerini ufalayarak parçalar.

Buzun dağıtımı 

Buz çıkışının altına bir bardak koyun ve 
bardağınızla buz dağıtıcı koluna doğru 
yavaşça bastırın. Buzun dışarı doğru 
sıçramasını engellemek için, bardağın 
dağıtıcıyla aynı hizada olduğundan emin 
olun.

Su Dağıtıcısını Kullanmak

Su çıkışının altına bir bardak koyun ve 
bardağınızla su dağıtıcı koluna doğru 
yavaşça bastırın. Suyun dışarı doğru 
sıçramasını engellemek için, bardağın 
dağıtıcıyla aynı hizada olduğundan emin 
olun.

UYARI

•	 Kanala veya buz yapıcı kanala 
parmaklarınızı, ellerinizi veya başka 
uygun olmayan herhangi bir nesneyi 
sokmayın.

 - Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara 
yol açabilir.

•	 Dağıtıcı deliğine kesinlikle 
parmaklarınızı veya başka nesneleri 
sokmayın.

 - Yaralanmaya sebep olabilir.
•	 Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan 

buz yapıcıyı kullanın.
•	 Bu buzdolabına su kaynağı yalnızca 

uygun şekilde yetkilendirilmiş bir kişi 
tarafından kurulmalıdır/bağlanmalıdır 
ve yalnızca içilebilir su kaynağına 
bağlanmalıdır.

•	 Buz yapıcının düzgün şekilde çalışması 
için, 138 ~ 862 kPa değerinde su 
basıncı gereklidir.

İKAZ

•	 Uzun bir tatile veya iş gezisine 
gidecekseniz ve su veya buz dağıtıcılarını 
kullanmayacaksanız, su valfini kapatın.

 - Aksi halde, su sızıntısı meydana 
gelebilir.

•	 İç kısımdaki fazla nemi silin ve 
kapakları açık bırakın.

 - Aksi takdirde, koku ve küf meydana 
gelebilir.
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Çalıştırm
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Çalıştırma

Parçalar ve özellikleri

06

05

07

01

02

03

04

01 Buz yapıcı 
kova

Kolaylıkla çok miktarda buz saklamak üzere tasarlanmıştır.

UYARI

Buz kanalına veya buz yapıcı kovaya parmaklarınızı, ellerinizi veya 
başka herhangi bir nesneyi sokmayın. Bu kişisel yaralanmaya veya 
maddi hasara yol açabilir.

02 Çok Amaçlı 
Derin 
Dondurucu 
Bölmeleri

Gıdaların daha etkin bir şekilde saklanabilmesi için yüksek derin 
dondurucu bölmeleri sunar. Dondurma gibi gıdaları veya uzun 
bir süre saklamak istediğiniz gıdaları saklamak için bu bölmeleri 
kullanmayın.
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03 Derin 
dondurucu 
rafları

Et, balık, dondurulmuş mantı türevleri, dondurma ve diğer 
dondurulmuş gıdaların saklanması içindir.

04 Çekmeceler
Etleri veya kuru gıdaları saklamanın en iyi yolu. 
Saklanan gıda folyoyla veya başka sarma materyaliyle veya kabıyla 
sıkı bir şekilde sarılmalıdır.

05 Buzdolabı 
rafları

Soğutma gereken gıdaların genelini saklamak içindir.

06 Kapak 
hazneleri

Süt şişesi gibi büyük ve iri ögeleri veya diğer büyük şişe ve kapları 
muhafaza etmek için tasarlanmıştır.

07 Meyve 
ve sebze 
çekmecesi

Saklanmış meyve ve sebzelerinizin tazeliğini muhafaza etmek için 
kullanılır. 
Çekmecedeki nem seviyesini kontrol etmek için özel olarak 
tasarlanmıştır.
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Çalıştırma

GUARD FRE-UPP (İsteğe Bağlı)

BUZ YAPICI KAPAĞI

NOT

Daha fazla yer için, buz kovasını çıkarıp, 
yerine içinde gıda saklayacağınız Derin 
Dondurucu Üst Gözünü takabilir ve BUZ 
YAPICI KAPAĞINI çıkarabilirsiniz. 
Buz kabını çıkarırsanız, BUZ KAPALI ekran 
panelinde yanıp söner. 
Ayrıca, termal veya mekanik özellikleri 
etkilemediğinden üst derin dondurucu 
çekmecesini çıkarabilirsiniz. 
Dondurulmuş gıda saklama bölmesinin 
beyan edilen saklama hacmi, “Derin 
Dondurucu Üst Gözü”nün yerine 
konulduğu ve "BUZ YAPICI KAPAĞI ve 
“Üst Çekmece”nin çıkarıldığı duruma göre 
hesaplanmıştır.

Derin dondurucu aksesuarlarını çıkarma

Buzdolabının içini temizlemek ve yeniden düzenlemek oldukça kolaydır.

1. Rafı gelebildiği kadar dışarı doğru 
çekerek Cam rafı çıkarın. Ardından, 
yavaşça aşağı çekip çıkarın. 
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2. Kapak haznesini her iki elinizle tutarak 
ve ardından yavaşça yukarı doğru 
kaldırarak çıkarın.

3. Plastik çekmeceyi dışarı doğru çekerek 
ve hafifçe yukarı doğru kaldırarak 
çıkarın.

4. Buz kovası (derin dondurucu) 
Buz Yapıcı Kovayı yukarı doğru kaldırıp 
yavaşça çekerek çıkarın.

•	 Tutamağı şekilde gösterildiği gibi 
kavrayın

•	 Alt kısmı yavaşça kaldırın
•	 Buz kabını yavaşça çıkarın.

NOT

Kapağı çıkarırken, aşırı kuvvet 
uygulamayın. 
Aksi takdirde, kapağı kırabilir ve 
yaralanabilirsiniz.
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Buzdolabı aksesuarlarını çıkarma

1. Rafı gelebildiği kadar dışarı doğru 
çekerek suya Dayanıklı Cam Rafı 
çıkarın. Ardından, yavaşça kaldırıp 
çıkarın.

2. Sebze Meyve Çekmecesini Sebze/Kuru 
Gıda Kutusu kapağının içinde sağ ve sol 
taraflarda bulunan çentiklere bastırarak 
ve ileri çekerek çıkarın. 
Bir elinizle çekmeceyi tutarak, ileri 
ittirip hafifçe kaldırarak buzdolabından 
çıkarın.

3. Galon Kapak Haznesiniher iki elinizle 
tutarak ve ardından yavaşça yukarı 
doğru kaldırarak çıkarın.

NOT

Herhangi bir aksesuarı çıkarmadan önce, 
içinde herhangi bir gıda olmadığından 
emin olun.
Mümkünse, kaza riskini azaltmak için 
gıdayı olduğu gibi çıkarın.
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Buzdolabını temizleme

UYARI

Temizleme için Benzin, Tiner veya Clorox™ kullanmayın. Bunlar cihazın yüzeyine hasar 
verebilir ve yangın riski oluşturabilir.

İKAZ

Elektrik çarpmasına neden olabileceği için, fişi takılıyken buzdolabına su püskürtmeyin.  
Yangın riski nedeniyle buzdolabını benzin, tiner veya araba deterjanıyla temizlemeyin.

İç lambayı değiştirme

NOT

LED lambasını değiştirmek için, lütfen servis teknisyeniyle iletişime geçin.

Su Filtresini Değiştirme

UYARI

Suyun buzdolabınıza verdiği riski azaltmak için, SAMSUNG Buzdolabınızda jenerik su 
filtresi markaları KULLANMAYIN. YALNIZCA SAMSUNG MARKA SU FİLTRELERİ KULLANIN. 
SAMSUNG, jenerik su filtresi kullanımından kaynaklanan su kaçağı nedeniyle gerçekleşen 
maddi hasar dahil olmak üzere ve bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, herhangi bir 
hasardan yasal olarak sorumlu değildir.  
SAMSUNG Buzdolapları, YALNIZCA SAMSUNG Su Filtreleriyle çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır.

"Filter Indicator" (Filtre Göstergesi) lambası su filtresi kartuşunun ne zaman 
değiştirileceğini bilmenizi sağlar.  
Filtre göstergesi lambası kırmızıya dönüştüğünde, filtreyi değiştirme zamanı gelmiş 
demektir. 
Yeni bir filtre almanız konusunda size zaman kazandırmak için, kırmızı lamba mevcut 
filtrenin kapasitesi dolmadan biraz önce yanar.
Filtrenin zamanında değiştirilmesi, buzdolabınızdan en taze ve en temiz suyu elde 
etmenizi sağlar.
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NOT

Harici model için

Akış yönü

Su beslemesi 
giriş tarafı

Akış

1. Su kaynağını kapatın.
2. Filtre üzerindeki Akış yönünü not alın.
3. Su kaynağı borusunu, boru bitene 

kadar filtrenin giriş kısmına sokun.

NOT

Ayrıca düzgün bir şekilde kesildiğinden ve 
kaçağa sebep olabileceği için bunun gibi 
bir açıyla kesilmediğinden emin olun.

4. Boruyu yerleştirdikten sonra, klipsi 
sıkıca kapatın. Klips boruyu sabitler.

5. Suyu açın ve kaçak olup olmadığını 
kontrol edin. Eğer sızıntı meydana 
gelirse 1., 2., 3. ve 4. adımları 
tekrarlayın. Eğer sızıntı devam ederse, 
kullanımı durdurun ve bayinizi arayın.

6. Bu işlemi tamamladıktan sonra Ice Type 
düğmesine (Buz Türü) 3 saniye basarak 
filtre programını sıfırlayın.
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7. Son olarak su dağıtıcısından 1L su 
akıtın ve bu suyu dökün. İçmeden önce 
suyun tekrar temiz aktığından emin 
olun.

NOT

Yeni takılan bir su filtresi kartuşu, kısa 
bir süre boyunca su dağıtıcısından su 
fışkırmasına yol açabilir. Bunun nedeni 
hatlara giren havadır. Bu, çalışma 
konusunda herhangi bir soruna yol açmaz.

Yedek filtreler sipariş verme

Daha fazla su filtresi kartuşu sipariş 
vermek için, yetkili Samsung bayinizle 
iletişime geçin.
 - Harici Filtre - HAFEX/EXP
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PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA 
YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze 
kalmasını ve vitamin değerlerini 
kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk 
aldığınız gün gibi performans sağlamasını 
istiyorsanız belli dönemlerde bakım 
yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu 
sayede hem oluşabilecek problemlere 
karşı tedbir alabilir hem de kullanım 
ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde 
teknik bakımın sadece yetkili servis 
istasyonlarında yapılması gerekmektedir.
Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç 
duyulacak yedek parça değişim hizmeti 
ise Samsung buzdolabı yetkili servisi 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal 
olan yedek parça ve aksesuarlarımız 
sayesinde de üst düzey cihazlarınızın 
kalitesini maksimum seviyeye 
çıkartabilirsiniz.
No frost buzdolaplarında yiyecekler 
kesinlikle açık şekilde dolaba 
konulmamalıdır. Buzdolabında, soğuk hava 
fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından 
açık bırakılan yiyeceklerin kokuları 
birbirine karışır ve koku problemi oluşur. 
Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin 
korumasına yol açacağından mutlaka 
kapalı kaplarda saklanmalıdır. Eğer gıdalar 
açık olarak buzdolabına konulursa kısa 
sürede sararmalar ve tat bozuklukları 
başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu 
yüzden periyodik olarak hergün kontrol 
etmeniz gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, 
şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı 
gevşek olarak sebzelikte saklanmalıdır. 
Bu sayede dışarı verdikleri nem, poşetin 
yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların 
üzerine geri damlaması engellenir. Oluşan 
nem sebzelerin çürümesine yol açar. 
Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde 
buzdolabına konulursa bakteri oluşumu 
için ortam yaratılmaktadır. Bu yüzden ıslak 
konulmamalıdır. Aksi taktirde hem vitamin 
kaybına neden olacak hemde bozulmasını 
çabuklaştıracaktır. Sebze ve meyveleri 
buzdolabına koymadan önce çürümüş veya 
bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. 
Bu gibi besinler daha çok etilen gazı 
yayacağından, diğerlerininde bozulmasını 
çabuklaştıracaktır. Lahana ve kereviz 
gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen 
en dış yaprakları ve başları kesilerek 
konulmalıdır. Patates buzdolabı yerine %80 
bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı 
ve soğan ile yan yana konulmamalıdır. 
Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar 
yaymaktadır. Kesilmiş olarak buzdolabına 
konulan meyvelerde, çok kısa sürede 
kesilen yüzeyde oksijen miktarının 
artmasından dolayı kararmalar ve 
bozulmalar başlayacaktır. Kesik meyveler 
özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile 
saklanmalıdır. Siyah Pazar poşetleri, koku 
problemine ve kirlilikten dolayı bakteri 
taşınmasına neden olmaktadır. Sebze ve 
meyvelerin buzdolabına konulmadan önce 
temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir. 
Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz 
gerekir.
No frost buzdolaplarında hava dolaşımının 
engellenmemesi için hava kanallarının 
önünün kapatılmaması gerekmektedir.
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Buzdolabındaki hava kanallarının önü 
gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan 
gıda da donma olacak, ayrıca soğutma 
performansında ciddi oranda düşürücektir. 
Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol 
etmeniz gerekir.
Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun 
için ayda bir buzdolapları karbonatlı su 
ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun 
kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek 
artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir. 
Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması 
gerekmektedir. Ağzı açık saklanan 
gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü 
kokuya sebep olabilir. 
Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, 
buzdolabında kesinlikle tutulmaması 
gerekmektedir. 
Kapı contasında boşluk kalması 
durumlarında 6 ayda bir  periyodik 
conta yüzeyine pudra sürülme işlemi 
yapılmalıdır.
Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı 
olarak koku sorunu oluşması durumunda 
aşağıdaki uygulamayı periyordik olarak 6 
ayda bir yapabilirsiniz: 
Çay bilinen en iyi koku alıcılarından 
biridir. Çayla birlikte süt,kahve de 
kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz 
çay posasını ağzı açık bir kap içinde 
akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz 
ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay 
posasını buzdolabı içinde 12 saatten 
fazla tutarsanız, kokuya sebep olan 
organizmaları bünyesinde toplayacağı için 
kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka 
atılmalıdır.
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Buzdolabı çalışmıyor 
veya yeterli düzeyde 
soğutmuyor.

•	 Elektrik fişinin düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını 
kontrol edin.

•	 Ekran paneli üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru sıcaklığa 
ayarlanmış mı? Daha düşük bir sıcaklığa ayarlamayı 
deneyin.

•	 Buzdolabı doğrudan güneş ışığı mı alıyor veya bir ısı 
kaynağının çok yakınında mı? 
Bu durumda yeterince soğutamayabilir. Doğrudan güneş 
ışığından ve ısı kaynağından uzak bir yere kurun.

•	 Cihazın arkası, düzgün havalandırmayı engelleyecek şekilde 
duvara çok yakın mı? 
Bu durumda yeterince soğutamayabilir. Duvarla arasında 
uygun bir boşluk bırakın.

•	 Buzdolabının içinde, gıdanın hava çıkışını engelleyecek 
kadar fazla gıda mı var? 
Buzdolabını uygun bir sıcaklıkta tutmak için, içini çok fazla 
gıdayla doldurmayın.

Buzdolabındaki gıda 
donuyor.

•	 Ekran paneli üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru sıcaklığa 
ayarlanmış mı? Daha yüksek bir sıcaklığa ayarlamayı 
deneyin.

•	 Odadaki sıcaklık çok düşük mü?
•	 Çok yüksek su içeren bir gıdayı buzdolabının en soğuk 

kısmına mı koydunuz? Bu ögeleri CoolSelect Zone™ 
çekmecesinde saklamak yerine buzdolabının orta kısımlarına 
getirmeyi deneyin.

Garip gürültüler veya 
sesler duyuyorsunuz.

•	 Buzdolabının düz ve sabit olup olmadığını kontrol edin.
•	 Cihazın arkası duvara çok yakın mı ve bu nedenle hava 

dolaşımı engelleniyor mu?
•	 Buzdolabının arkasına veya altına herhangi bir şey düşmüş 

mü?
•	 Buzdolabının içinden “tık tık” sesi geliyor. Bu normaldir ve 

buzdolabının içindeki sıcaklığa bağlı olarak bazı aksesuarlar 
birbiriyle temas eder veya genleşir.
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Cihazın ön köşeleri 
sıcak ve yoğunlaşma 
meydana geliyor.

•	 Yoğunlaşmayı önlemek için, anti-kondansatörler 
buzdolabının ön köşelerine takıldığı için biraz sıcaklık olması 
normaldir.

•	 Buzdolabı kapağı aralık mı? Kapağı uzun süre açık 
bıraktığınızda, yoğunlaşma meydana gelebilir.

Buz dağılmıyor.

•	 Buz yapmadan önce, su kaynağı hattının bağlanmasının 
ardından en az 12 saat beklediniz mi? 
Yeni kurulmuş olduğu durumlardaki gibi, yeterince soğuk 
değilse, buz yapması daha uzun sürebilir.

•	 Su şebekesi bağlı mı ve kesme valfi açık mı?
•	 Buz yapma fonksiyonu manuel olarak durdurdunuz mu? 

Buz Türünün Cubed (Küp) veya Crushed (Kırılmış) olarak 
ayarlandığından emin olun.

•	 Buz kovasında herhangi bir buz tıkanması var mı?
•	 Derin dondurucudaki sıcaklık çok mu yüksek? Derin 

dondurucu sıcaklığını daha düşük olarak ayarlamayı 
deneyin.

Buzdolabında 
bir su taşma sesi 
duyabilirsiniz.

•	 Bu normaldir. Taşma sesi buzdolabında dolanan buzdolabı 
soğutma sıvısından gelir.

Buzdolabında kötü 
bir koku var.

•	 Bir gıda ögesi bozulmuş mu?
•	 Çok fazla kokan gıdaları (örneğin, balık) hava geçirmez bir 

şekilde sardığınızdan emin olun.
•	 Derin dondurucunuzu düzenli olarak temizleyin ve bozulmuş 

gıdaları atın. 
Buzdolabının içini temizlerken, gıdaları başka yere koyun ve 
cihazın fişini çıkarın 2-3 saat sonra kuru bir bulaşık bezi ile 
silin ve ardından buzdolabının içini havalandırın.

Derin dondurucunun 
duvarlarında buz 
meydana geliyor.

•	 Havalandırma deliği tıkalı mı? Tüm engelleri kaldırın, 
böylece hava rahat bir şekilde dolanır.

•	 Etkili hava dolaşımı için gıdalar arasında yeterli mesafe 
bırakın.

•	 Derin dondurucu kapağı düzgün kapatılmış mı? 
Derin dondurucu çekmecesi tamamen kapalı değilse veya 
engelleniyorsa, dışarıdaki nem içeri girebilir ve ciddi 
buzlanmaya yol açabilir.
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Su dağıtıcısı 
çalışmıyor.

•	 Su şebekesi bağlı mı ve kesme valfi açık mı?
•	 Su kaynağı şebekeyi borusu kırılmış veya bükülmüş mü? 

Borunun bükülmemiş ve herhangi bir engelle 
engellenmemiş olduğundan emin olun.

•	 Buzdolabı sıcaklığı çok düşük olduğu için, su deposu 
donuyor mu? 
Ana ekran panelinde daha yüksek bir sıcaklık seçmeyi 
deneyin.

•	 Filtrenin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. Eğer 
düzgün takılmadıysa, su dağıtıcısı çalışmayabilir.
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Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

Ortam Oda Sıcaklığı Sınırları
Bu buzdolabı, anma plakası üzerinde işaretlenen sıcaklık sınıfı uyarınca da belirtildiği gibi 
ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Sınıf Sembol

Ortam Sıcaklık aralığı (°C)

IEC 62552 (ISO 
15502)

ISO 8561

Genişletilmiş Sıcaklık SN +10 - +32 +10 - +32

Sıcaklık K +16 - +32 +16 - +32

Alt tropikal ST +16 - +38 +18 - +38

Tropikal T +16 - +43 +18 - +43

Dahili sıcaklıklar buzdolabının/derin dondurucunun konumu, ortam sıcaklığı ve derin 
dondurucu kapağını açma sıklığınız gibi faktörlerden etkilenebilir. 
Sıcaklığı bu gibi faktörleri dengeleyecek şekilde ayarlayın.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması 
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, 
ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) 
kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini 
belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık 
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden 
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın. 
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme 
işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü 
satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. 
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin 
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik 
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli Kodu RH56J6917SL

Kapasite

Net Toplam 555

Net Buzluk 179

Net Soğutucu 376

Boyutlar (mm)

Net Genişlik 912

Net yükseklik 1794

Net Derinlik kapı kulpu ile 
beraber

732

Net Derinlik kapı kulpsuz 712

Net Derinlik kapısız 600

Ağırlık (kg) Net 133 kg

Soğutma Özellikleri

Soğutma Sistemi İkiz soğutma

Karlanmasız Evet

Çoklu akım Evet

Buzdolabı Özellikleri

Toplam Sebze ve Meyve 
Çekmece Sayısı

2

Toplam raf sayısı 5

Toplam Tavlı cam raf sayısı 4

Katlanabilir sayısı hayır

Toplam Kapı İçi Cep Sayısı 5

Mandıra bölümü hayır

Yumurtalık Evet

İç Aydınlatma (W*ADET) LED

Dondurucu Özellikleri

Buz yapıcı Otomatik

Çekmece sayısı 2

Toplam raf sayısı 4

Toplam Tavlı cam raf ayısı 3

Toplam Kapı İçi Cep Sayısı 3

İç Aydınlatma (W*Adet) LED

Dış Taraf Özellikleri

Su Sebili Dağıtıcı Tipi

Su filtresi Evet

İçecek Bölgesi hayır

Görüntü ve Kontrol LED Evet

Diğerleri

Kapı Alarmı (2 dakika) Evet

Dondurucu Yıldız Değerlemesi 4Yıldız

Soğutucu R-600a

Siklopentan Yalıtım Evet
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SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Modeli Numarası RH56J6917SL

İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı ºC 43 ºC

Anma Güç Tüketimi kWh/24h 1.236 kWh/24h

Sıcakık Artiş Zamanı hr 10 saat

Çalışma Süresi Yüzdesi % 73 %

Buz Üretme Kapasitesi kg/24hr 12 kg/day

Raf Alanı m² 1.640 m²

Ürün Net Ağırlığı Kg 133 Kg

Ürün Şeması

Modeli A B C D E F

RH56J6917SL 600 95 1160 708 387 513
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TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması 
durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç-  Satılanın ayıpsız bir misli ile 

değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım 
hakkını seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça 
bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz 
onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, 
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu
hakkını kullanmasından müteselsilen 
sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını 
kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin 
aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili 
servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla 
belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında 
bedel indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu 
talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin 
verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük 
ve Ticaret

Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
sikayet ve itirazlari konusundaki 
basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici 
işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem 
Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre 
tüketici taksitle satın aldığı  malı cayma 
süresi içerisinde ancak olağan bir gözden 
geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın 
alınan mal olağan bir gözden geçirme 
dışında kullanılmış ise tüketici cayma 
hakkını kullanamayacaktır”
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SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.
STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78, 

Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600

E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

ÜLKE ARAYIN YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN

TURKEY 444 77 11 www.samsung.com/tr/support

DA68-03176R-02

LVD:
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0

FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:
EMC Compliance Ltd.

65, Sinwon-ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-390, Korea
TEL: 82-70-5008-1021
FAX: 82-505-299-8311

AEEE Yönetmeliğine uygundur
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