
U
K
R
A
IN
E

DA99-00494M  REV(0.2)

ДВОСТУЛКОВИЙ
ХОЛОДИЛЬНИК

Перед увімкненням холодильника, будь ласка, уважно прочитайте дану
інструкцію і збережіть її для подальшого використання.
У зв’язку з постійним вдосконаленням виробів до цієї інструкції можуть бути
внесені зміни без попереднього повідомлення.

RS21FCSW, RS21DCSW,RS21NCSW, RS23FCSW, 
RS23DCSW, RS23NCSW,RS21FLSG, RS21DLSG,
RS21NLSG, RS21FLBG, RS21DLBG, RS21NLBG
RS21FLMR, RS21DLMR, RS21NLMR, RS21FLAL
RS21DLAL, RS21NLAL, RS21FLTR, RS21DLTR, 
RS21NLTR, RS21FLLB, RS21DLLB, RS21NLLB,  
RS21FGRS, RS21DGRS, RS21NGRS, RS21FLAT,  
RS21DLAT, RS21NLAT, RS21KCSW, RS23KCSW, 
RS21KLSG, RS21KLBG, RS21KLMR, RS21KLAL, 
RS21KLTR, RS21KLLB, RS21KGRS, RS21KLAT,
RS21KLDW, RS21KLNC
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ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
• Перш, ніж користуватися холодильником, уважно прочитайте дану Інструкцію і збережіть її для

подальшого використання.
• Оскільки приведені нижче інструкції відносяться до декількох моделей, характеристики вашого

холодильника можуть трохи відрізнятися від описаних у даній Інструкції.
• Діти або особи похилого віку не повинні користуватися холодильником без нагляду. 
• Стежте за тим, щоб маленькі діти не гралися з холодильником.
• У цих холодильниках використовується холодагент R600a або R143a. Якщо ви хочете дізнатися, який

саме холодагент використовується у вашому холодильнику, подивіться паспортну табличку компресора
на задній стінці холодильника або паспортну табличку холодильника, прикріплену всередині холодильника.

СИМВОЛИ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ / ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНШІ СИМВОЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Вказує на існування
загрози для життя або
небезпеки отримання
серйозної травми.

Вказує на наявність
небезпеки отримання
травми або пошкодження
холодильника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Вказує на дії, які НЕ СЛІД здійснювати

Вказує на ЗАБОРОНУ демонтажу будь-чого

Вказує, що до чого-небудь ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися

Вказує на правило, якого необхідно дотримуватися

Вказує, що необхідно від’єднати вилку мережевого
шнура від мережевої розетки
Вказує, що потрібне заземлення для запобігання
ураження електричним струмом

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не підключайте до однієї розетки декілька
електроприладів.
• Це може призвести до пожежі.Переконайтеся, що

штепсельна вилка не затиснена і не пошкоджена
задньою стінкою холодильника.

• Пошкоджена штепсельна вилка може призвести до
пожежі через перегрівання. Не перегинайте мережевий
шнур занадто сильно і не ставте на нього важкі предмети

• Це може призвести до пожежі. Якщо мережевий шнур
пошкоджений, його негайно повинен замінити
представник фірми]виробника або її агента з
обслуговування. 

Не допускайте потрапляння на холодильник бризок або
струменя води.
• Це може призвести до пожежі або до ураження

електричним струмом. 

Не розпиляйте поруч з холодильником аерозолі з
балончика.
• Це може призвести до вибуху або до пожежі.

Не вставляйте вилку мережевого шнура в розетку
мокрими руками.
• Це може призвести до ураження електричним струмом. 

Не ставте на холодильник посудини, наповнені водою.
• Якщо вода проллється, це може призвести до загоряння

або ураження електричним струмом.

Не встановлюйте холодильник у місцях з підвищеною
вологістю або там, де на нього можуть потрапити водяні
бризки.
• Погіршення ізоляції електричних компонентів

холодильника може призвести до ураження електричним
струмом або пожежі.

Не зберігайте в холодильнику леткі і легкозаймисті
речовини.
• Зберігання в холодильнику бензолу, розчинника, спирту,

ефіру, зрідженого газу тощо може призвести до вибуху.

Не розбирайте, не ремонтуйте і нічого не змінюйте в
холодильнику самостійно.
• Це може призвести до пожежі, поломки

холодильника та/або до травми.

Перед тим, як замінювати освітлювальну лампу
всередині холодильної або морозильної камери,
від’єднайте мережеву вилку від розетки.
• Інакше ви ризикуєте отримати ураження електричним

струмом.

Перед тим, як викинути холодильник, зніміть дверцята
холодильника та їх ущільнюючі прокладки.
• Якщо дитина гратиметься з викинутим холодильником,

а дверцята випадково закриються, дитина опиниться
в пастці. Вона може загинути від задухи.

Обов’язково заземліть холодильник.
• Необхідно належним чином заземлити холодильник,

щоб уникнути витоку електричного струму або
ураження струмом, викликаного таким витоком.

Ніколи не використовуйте для заземлення газові
труби, телефонні лінії або інженерні комунікації, в які
існує вірогідність потрапляння блискавки.
• Неправильне заземлення може призвести до

ураження електричним струмом.

• Не загороджуйте вентиляційні отвори на корпусі
холодильника.

• Не користуйтеся механічними пристроями або
іншими засобами для прискорення процесу
розморожування, окрім рекомендованих виробником
холодильника.

• Не пошкоджуйте електричні ланцюги холодильника.
• Не використовуйте всередині холодильної

/морозильної камери ніякі електроприлади, 
за винятком рекомендованих виробником
холодильника.
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ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не переповнюйте холодильник продуктами.
• Якщо при відкриванні дверцят продукти випадуть з

холодильника, ви можете одержати травму.

Не кладіть у морозильну камеру пляшки або інші скляні
посудини.
• При заморожуванні їх вміст може розбити скло, і ви

можете одержати травму.

Якщо отвори електричної розетки “розхиталися”, не
вставляйте в них мережеву вилку.
• Це може призвести до ураження електричним струмом

або до пожежі.

Не витягуйте мережеву вилку з розетки за шнур.
• Пошкодження мережевого шнура може призвести до

короткого замикання, пожежі та/або ураження
електричним струмом.

• Якщо мережевий шнур пошкоджений, зверніться з
приводу його заміни на фірму]виробник, до її агента по
обслуговуванню або до особи, що має аналогічну
кваліфікацію.

Не зберігайте на холодильнику сторонні предмети.
• При відкриванні або закриванні дверцят ці предмети

можуть впасти, що може призвести до травми, та/або ці
предмети можуть бути пошкоджені.

Не зберігайте в холодильнику матеріали для наукових
досліджень і чутливі до температури матеріали
• У холодильнику не повинні зберігатися речовини, для

яких вимагається підтримувати точно визначену
температуру.

Не дозволяйте дітям висіти на дверцятах холодильника,
тому що вони можуть впасти і одержати серйозну травму. 
Якщо при роботі холодильника ви помітили незвичний
звук, запах або дим, негайно від’єднайте вилку
мережевого шнура від розетки і зверніться в сервісний
центр компанії SAMSUNG. 
Не торкайтеся вологими руками до внутрішніх стінок
морозильної камери або до продуктів, що лежать у
морозильній камері.
• Шкіра ваших рук може примерзнути до них.

Не засовуйте руки під нижній край холодильника.
• Гострий край може завдати вам травму.

Ніколи не вставляйте пальці або будь&які предмети в
отвір системи подачі води або в подаючий жолоб для
льоду. Це може призвести до травми або пошкодження
холодильника.
У холодильниках використовується холодагент R600a або
R134a. Щоб дізнатися, який холодагент використовується
у вашому холодильнику, подивіться паспортну табличку
компресора на задній стінці холодильника або паспортну
табличку холодильника, прикріплену всередині
холодильника.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для холодагента, що використовується в холодильній/ морозильній камері і газів, що
містяться в теплоізоляційних матеріалах холодильника, потрібні спеціальні процедури
вторинної переробки. Перед тим, як відправляти холодильник на утилізацію,
переконайтеся, що не пошкоджена жодна з трубок на задній стінці холодильника.

При чищенні мережевої вилки ніколи не користуйтеся
вологою тканиною. Ретельно видаляйте сторонні
речовини з поверхні металевих частин штепсельної вилки.
• Якщо ви користуєтеся забрудненою вилкою, це може

призвести до пожежі.
• Якщо холодильник був від’єднаний від розетки,

необхідно почекати не менше п’яти хвилин, перш ніж
знову вставляти вилку в розетку.

Якщо ви не користуватиметеся холодильником протягом
тривалого часу, від’єднайте його мережеву вилку від
розетки.
• Погіршення електричної ізоляції може призвести до

пожежі.

Діти або особи похилого віку не повинні користуватися
холодильником без нагляду. Стежте за тим, щоб
маленькі діти не гралися з холодильником.

Не встановлюйте холодильник в місці, де на нього
падатиме пряме сонячне світло.  Холодильник повинен
бути встановлений так, щоб після установки мережева
вилка була легко доступна. Якщо мережевий шнур
пошкоджений, його повинен замінювати представник
фірми&виробника, уповноважений агент по
обслуговуванню або особа, що має аналогічну
кваліфікацію.

У даному виробі міститься невелика кількість холодагента
(R600a), який являє собою ізобутан&природний газ, який
не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте є
легкозаймистим. При транспортуванні й установці
холодильника необхідно дотримуватися обережності, щоб
не пошкодити ніяких частин контура циркуляції
холодагента. Вирвавшись з трубок, холодагент може
зайнятися або пошкодити очі. Якщо пошкодження
контуру холодагента все ж таки відбулося, уникайте
будь&яких видів відкритого вогню або потенційних
джерел займання і провітріть кімнату, де стоїть
холодильник, протягом декількох хвилин.
• Щоб уникнути утворення вогненебезпечної суміші газу 

і повітря у разі витоку холодагента, розміри приміщення,
де стоїть холодильник, повинні відповідати кількості
холодагента, що використовується в холодильнику. Об`єм
кімнати повинен становити 1 м3 на кожні 8 г холодагента
R600a в холодильнику. Кількість холодагента, що
міститься у вашому конкретному холодильнику, вказана
на табличці з паспортними даними всередині холодильника.

• Ніколи не вмикайте холодильник з ознаками
пошкодження. Якщо у вас виникли сумніви в справності
виробу, зверніться до вашого дилера.
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ПІДГОТОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА ДО РОБОТИ

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ХОЛОДИЛЬНИКА

Після виконанні вами приведених нижче дій, холодильник повинен бути повністю готовий до роботи.
Якщо холодильник не працює, перевірте наявність напруги і стану мережі електроживлення.
Якщо у вас виникли будь-які питання, зверніться до сервісного центру компанії SAMSUNG.

Встановіть холодильник у відповідному місці,
забезпечивши розумний проміжок між стіною
і холодильником. (Звертайтеся до інструкцій 
з установки холодильника, приведених нижче
в даній Інструкції).

Коли ви підключили вилку мережевого шнура
холодильника до розетки мережі змінного
струму, освітлення всередині нього повинне
загоратися кожного разу, коли ви відкриваєте
дверцята.

Після того, як температура всередині холодильника
стане достатньо низькою, завантажте в нього
продукти. Будь ласка, врахуйте, що для досягнення
потрібної температури всередині холодильника,
після його ввімкнення мусить минути декілька годин.

Встановіть регулятор температури на найнижчу
температуру і дайте холодильнику попрацювати
протягом однієї години. Морозильне/холодильне
відділення повинне трохи охолодитися, а двигун
компресора повинен працювати м’яко, видаючи
неголосне гудіння.

Подвійна система охолоджування
• У холодильнику є два випарювачі – дпя холодильної і для

морозильної камери. Завдяки використанню такої
незалежної системи, холодильна і морозильна камера
охолоджуються окремо, залежно від потреби, що дозволяє
більш ефективно використовувати електроенергію. Крім
того, запахи продуктів, які зберігаються в холодильній
камері, не передаються в морозильну камеру, внаслідок
незалежної циркуляції повітряного потоку в камерах.

Багатопотокова система охолоджування
• Холодне повітря з безлічі отворів циркулює по всіх

полицях. Це забезпечує рівномірне охолоджування
всередині холодильної і морозильної камер та дозволяє
продуктам довше залишатися свіжими.

Попередження про відкриті дверцята подачею звукового
сигналу
• Якщо ви залишили дверцята холодильника відкритими,

звуковий сигнал нагадає вам про це.

Висока вологість повітря зберігає продукти свіжими
• Ви можете довше зберігати продукти, овочі і фрукти

свіжими за рахунок подачі в холодильну камеру
охолодженого повітря, що має високу вологість. Ця
система може забезпечити в чотири або п’ять разів більшу
ефективність, ніж у звичайному холодильнику.

Холодильник/морозильник, що економить електроенергію
• Оскільки холодне повітря розподіляється в холодильній і

морозильній камерах окремо, споживання електроенергії
зводиться до мінімуму.

Швидкий час охолоджування
• Функція посиленого заморожування дозволяє вам швидше

заморожувати продукти.

Завжди вдосталь лід і охолоджена вода
• Оскільки в холодильнику є система автоматичної подачі

льоду і холодної води, ви завжди маєте їх вдосталь.

Відділення для напоїв (не у всіх моделях)
• Якщо ви помістите в додаткове холодильне відділення

продукти, якими користуєтеся найбільш часто, вам буде
забезпечений зручний доступ до них, тому що не
вимагається відкривати основні дверцята і це також
дозволить вам заощадити електроенергію.

Багатократно використовуваний дезодоратор (не у всіх
моделях)
• Багатократно використовуваний дезодоратор підтримує

повітря в холодильнику свіжим і видаляє запахи.

Відділення CoolSelect Zone™ (не у всіх моделях)
• Користувач може

використовувати кнопки
Quick Cool (Швидке
охолоджування), Thaw
(Відтанення) і Select
(Вибір), щоб швидко
охолоджувати, відтавати
продукти або зберігати
їх свіжими. 
Для управління
температурою 
у відділенні за
допомогою кнопки
Select можна вибирати
режими м’якого
заморожування,
збереження свіжості 
і охолоджування.

ПРИМІТКА

Ця Інструкція для користувача
відноситься до декількох моделей.
Характеристики вашого холодильника
можуть трохи відрізнятися від описаних
у даній Інструкції.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Базова модель

Модель з системою подачі льоду і води

КНОПКА FREEZER TEMP (Температура в морозильній камері)
Для регулювання температури в морозильній
камері послідовно натискайте цю кнопку, щоб
встановлювати температуру в діапазоні від ]14 °С
до ]25 °С

КНОПКА POWER FREEZE
(Посилене заморожування) 
При натисненні цієї кнопки
швидшає процес
заморожування продуктів у
морозильній камері.

КНОПКА ICE TYPE (Тип льоду) 
Використовуйте цю кнопку
для вибору подачі льоду
кубиками, колотого льоду або
вимкнення приготування
льоду.

КНОПКА FRIDGE TEMP.
(Температура в холодильній камері) 
Для регулювання температури в холодильній
камері послідовно натискайте цю кнопку,
щоб встановлювати температуру в діапазоні
від 7 °С до 1 °С

КНОПКА POWER COOL
(Посилене охолоджування) 
При натисненні цієї кнопки швидшає
процес охолоджування продуктів у
холодильній камері.

КНОПКА CHILD LOCK (Блокування від дітей)
Коли ви натискаєте кнопку блокування від дітей і утримуєте її натисненою протягом 3 секунд, спалахує індикатор
Child Lock (Блокування від дітей) і подається звуковий сигнал. Коли холодильник заблокований, не діють ніякі
кнопки, за винятком кнопки Ice Type (Тип льоду). Ця функція запобігає випадковій зміні встановлених режимів
роботи холодильника маленькими дітьми або домашніми тваринами. Щоб розблокувати кнопки холодильника,
знову натискайте цю кнопку протягом 3 секунд. Ця кнопка також має й іншу функцію. Коли ви натискаєте цю
кнопку протягом 3 секунд (вмикається індикатор блокування від дітей), ви тим самим одночасно вимикаєте
нагрівальний елемент системи захисту від запотівання. Якщо при вимкненому нагрівачі поверхні навколо кришки
системи для подачі льоду і води або відділення для напоїв запотіли, знову натискайте цю кнопку протягом 3 секунд.
У результаті індикатор блокування згасне, почне працювати функція захисту від запотівання і одночасно з цим
будуть розблоковані всі кнопки холодильника.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Базова модель (з відділенням CoolSelect Zone)

Модель з системами подачі льоду і води 
(з відділенням CoolSelect Zone)
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ПАНЕЛЬ ЦИФРОВИХ ІНДИКАТОРІВ

Індикатор Freezer Temp. (Температура в морозильній камері) показує поточну температуру в морозильній камері.
Індикатор Fridge Temp. (Температура в холодильній камері) показує поточну температуру в холодильній камері. 
Індикатори Quick Cool (Швидке охолоджування), Thaw (Відтанення) і Select (Вибір) показують поточний режим
роботи відділення CoolSelectZone™.

• Цей індикатор загоряється при натисненні вами кнопки Power Freeze (Посилене заморожування).
Натискайте цю кнопку, щоб швидко досягти завданої температури в морозильній камері.

• Якщо вам потрібно багато льоду, цей режим дозволяє вам приготувати лід швидше.

• Щоб вимкнути режим посиленого заморожування, натисніть кнопку Power Freeze ще раз.

• Цей індикатор спалахує при натисненні вами кнопки Power Cool (Посилене охолоджування).
Натисніть цю кнопку, щоб швидко досягти завданої температури в холодильній камері.

• Щоб вимкнути режим посиленого охолоджування, натисніть кнопку Power Cool ще раз.

• Цей індикатор загоряється під час роботи багатократно використовуваного дезодоратора.

• Чистіть стільниковий картридж дезодоратора один раз або двічі на рік (див. розділ “Догляд за
холодильником і обладнаннями”).

(Лід кубиками), Crushed Ice (Колотий лід) і Ice Off (He готувати лід)

• Коли зелений колір індикатора Filter Indicator (Індикатор фільтру) змінюється на оранжевий,
настав час заміни фільтру для води. Якщо колір індикатора став червоним, наполегливо
рекомендується замінити фільтр якнайшвидше.

• Коли ви замінили фільтр для води, встановіть індикатор фільтру в початковий стан, одночасно
натискаючи кнопки Ice Type (Тип льоду) і Child Lock (Блокування від дітей).

• Щоб вимкнути індикатор, одночасно натискайте кнопки Ice Type і Child Lock протягом 5 секунд.

• При послідовних натисненнях кнопки Ice Type (Тип льоду) по черзі
вибираються режими “Cubed Ice” (“Лід кубиками”) – “Crushed Ice”
(Колотий лід) – “Ice Off” (He готувати лід).

• Поточний режим роботи показується підсвічуванням відповідного
індикатора. 
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УПРАВЛІННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ

СИСТЕМИ ПОДАЧІ ЛЬОДУ І ХОЛОДНОЇ ВОДИ

Морозильна камера
• Температура в морозильній камері може бути встановлена 

в діапазоні між –14 °С і –25 °С.
• Послідовно натискайте кнопку Freezer Temp. (Температура 

в морозильній камері), поки на індикаторі температури не
з’явиться бажана температура.

• Значення температури на індикаторі температури послідовно
змінюються в діапазоні від –14 °С до –25 °С. Після того, як
значення температури на дисплеї досягне –14 °С, воно знову
повертається до –25 °С.

• Через п’ять секунд індикатор повертається до показу
фактичної температури в морозильній камері, яка
змінюватиметься, поки температура в камері не досягне знову
вибраного значення.

Холодильна камера
• Температура в холодильній камері може бути встановлена 

в діапазоні між  7 °С і 1 °С.
• Послідовно натискайте кнопку Fridge Temp. (Температура 

в холодильній камері), поки на індикаторі температури не
з’явиться бажана температура.

• Значення температури на індикаторі температури змінюються
циклічно, аналогічно їх зміні в морозильній камері.

Система подачі льоду
Система приготування льоду холодильника автоматично готує
10 кубиків льоду одночасно і близько 120 кубиків на день.
Вихід льоду може залежати від таких чинників, як температура
в морозильній камері, використання функції Power Freeze
(Посилене заморожування) і кількість відкриттів дверцят. При
першому ввімкненні живлення холодильника автоматично
вибирається режим “Cubed Ice” (Лід кубиками).

Вибирайте режим подачі льоду натисненням кнопки 
“Ice Туре” (льоду):

Система подачі води
Місткість резервуару вбудованої системи подачі води становить
приблизно 1,2 літри.

Холодна вода
• Натисніть склянкою на важіль системи подачі води.
• Відразу після установки холодильника необхідно вилити перші

шість склянок води, щоб промити забруднення у вбудованій
системі подачі води.

• Підносьте склянку ближче до отвору вбудованої системи
подачі льоду, щоб лід не сипався повз склянку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Коли морозиво зберігається в морозильній камері при температурі вище –15 °С, воно може стати м’яким.
• Температура в морозильній або холодильній камері може підвищуватися, якщо ви часто відкриваєте

дверцята, вирішили протерти полиці або в холодильник поставили теплу їжу. В таких випадках показання
на цифрових індикаторах можуть почати блимати. Цифрові індикатори припинять блимати, коли
температура в морозильній і холодильній камері повернеться до нормального встановленого значення.

Приготування льоду (базова модель)
• Витягніть контейнер для приготування льоду.
• Залийте воду до відмітки максимального рівня.
• Вставте контейнер для приготування льоду на

місце.

• Cubed Ice

• Crushed Ice

• No Ice

Для отримання кубиків льоду

Для отримання колотого льоду

Для вимкнення приготування льоду

No ICE

ПРИМІТКА

Якщо в місткості для льоду залишився
лід, то будуть виходити кубики льоду. Якщо ви збираєтеся у відпустку або

відрядження і не користуватиметеся
системами подачі води і льоду
тривалий час, закрийте кран подачі
води. Інакше під час вашої відсутності
може відбутися протікання води.

Ніколи не засовуйте пальці або 
які]небудь предмети в отвір системи
подачі води і льоду. Ви можете
одержати травму.

Натисніть

Натисніть
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ (не у всіх моделях)
Вбудована система подачі води дозволяє вам користуватися охолодженою водою, не відкриваючи для
цього дверцята холодильної камери. Крім всього, це заощадить вам витрати на електроенергію,
оскільки частота відкриття дверцят зменшиться більше ніж на 30%.

ПРИМІТКА
Якщо діти залишаються самі вдома, встановіть замковий пристрій у положення “LOCK” (“закрито”).

ОГЛЯД СИСТЕМИ

Резервуар для води

Кришка резервуару для води 

Пристрій для подачі води

Замковий пристрій

Важіль натискання

КОЛИ ВИ НЕ КОРИСТУЄТЕСЯ СИСТЕМОЮ ПОДАЧІ ВОДИ, РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ЗРОБИТИ НАСТУПНЕ

Щільно вставте пристрій для подачі води в стопорний отвір.
• Якщо пристрій для подачі води вийнято з відповідного отвору на

довгий час, дверцята холодильника автоматично не закриватимуться
– із-за витоку холоду через отвір.

Відкрийте резервуар для води, знявши круглу кришку і наповніть
його питною водою.
• Наповніть резервуар до повного рівня (трохи більше 4,2 л).

Встановіть на місце кришку резервуару для води, для чого
натискайте на неї, поки вона не стане на місце з клацанням.

Встановіть замковий пристрій у положення “LOCK” (“Закрито”).
• Якщо в стопорний отвір вставлено тільки пристрій для подачі води, 

а замковий пристрій знаходиться в положенні “OPEN” (відкрито), то
при натисненні кнопки “PUSH” (подача води), пристрій для подачі
води може вискочити зі стопорного отвору і відбуватиметься витік
холоду.

НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ ДЛЯ ВОДИ
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ (не у всіх моделях)

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІННОГО РЕЗЕРВУАРУ

Догляд за резервуаром для води /пристроєм для подачі води

Натисніть на важіль фіксатора, потім підніміть і витягніть знімний
резервуар для води.

Потягніть вгору і від’єднайте фіксатори на обох сторонах великої
кришки резервуару для води.

Відкрутіть пристрій для подачі води, повертаючи його в напрямі,
вказаному стрілкою, і від’єднайте його.

Після того, як ви почистите пристрій для подачі води м’якою
щіткою, натисніть на важіль натискання пристрою і промийте
його водою під краном.

Вимийте велику кришку резервуару для води і сам резервуар
теплою водою та миючим засобом, потім сполосніть і витріть їх.
• Візьміться за кришку, потягніть її вгору і від’єднайте. Почистіть

кришку і прикріплену до кришки посудину для фільтрації осаду за
допомогою м’якої щітки.

Відкрутіть пристрій для подачі води від резервуару і потім
сумістіть внутрішнє різьблення пристрою з різьбленням на
стандартній пляшці для питної води і накрутіть пристрій до упору.

Переверніть пляшку і повністю вставте пристрій для подачі води 
в стопорний отвір.

ПРИМІТКА

• Коли вода виливається зі стандартної пляшки питної води або пляшки з напоєм, можуть бути
чутні булькаючі звуки (коли в пляшку потрапляє повітря).

• Різьба на стандартних пляшках для джерельної води або інших напоїв, що випускаються деякими
фірмами, може не підходити до пристрою для подачі води.

• Якщо вода не виливається навіть після натиснення мітки “PUSH”, натисніть цю кнопку ще раз.
• Не користуйтеся газованими напоями, такими, як кока-кола, сидр або крем-сода. При натисненні

кнопки напій може хлинути сильним струменем через тиск вуглекислого газу, який накопичується
у верхній частині пляшки з напоєм.

• Користуйтеся мінеральною водою (негазованою) або холодною кип’яченою водою, які не містять
осаду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Коли ви наливаєте в резервуар чай або аналогічні напої, чистіть його якомога частіше. Наливайте чай 
у резервуар тільки відфільтрувавши його від заварки. З гігієнічних міркувань, по можливості не наливайте
в резервуар напої, що містять багато цукру (сік, безалкогольні напої).

• Наліт, що з’явився на поверхні резервуару, може бути обчищений за допомогою ганчірочки, змоченої 
в оцеті або солоній воді.

• Стежте за тим, щоб гумове ущільнення пристосування для подачі води не зісковзувало і щоб не
пошкодити його предметами, які мають гострі краї. Це може призвести до протікання води.
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ПОЛИЦІ І ВІДДІЛЕННЯ

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

Дверна полиця для продуктів
Пристрій для
приготування
льоду

Жолоб для
льоду

Освітлювальна лампа

Полиця для продуктів

Поворотний пристрій
для приготування льоду

Піддон для льоду

Висувний відсік

Кришка, що закриває ніжки

Відсік для молочних продуктів

Освітлювальна лампа

Полиця для вина 
(не у всіх моделях)

Резервуар для води 
Дверна полиця

Відділення для напоїв

Складана полиця (не у всіх моделях) 

Дезодоратор (не у всіх моделях)

Лоток для яєць

Дверна полиця 

Висувний відсік для
свіжих фруктів і овочів

Відділення CoоlSelect Zone™

(не у всіх моделях)

Базова модель Модель з системами подачі льоду і води
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ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ У МОРОЗИЛЬНІЙ КАМЕРІ

Полиця із загартованого скла
• Може використовуватися для зберігання всіх видів заморожених

продуктів.

Дверна полиця для продуктів
• Може використовуватися для зберігання заморожених продуктів

у дрібній розфасовці.

Пластмасовий висувний відсік
• Може використовуватися для зберігання м’яса і сухих продуктів.

Продукти повинні бути надійно упаковані в металеву фольгу або
інший відповідний матеріал, або покладені у відповідні
контейнери.

Жолоб для льоду (не у всіх моделях)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ніколи не засовуйте пальці, руки або які-небудь предмети в жолоб або місткість для
льоду системи приготування льоду, оскільки це може призвести до травми або
поломки холодильника.
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ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ У ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пляшки слід зберігати щільно притиснутими одна до одної,
щоб вони не випали при відкриванні відділення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо ви запланували надовго виїхати у відпустку, рекомендується
звільнити холодильник від продуктів і вимкнути його. Протріть
внутрішні частини холодильника насухо і залиште його
дверцята прочиненими. Інакше всередині холодильника можуть
виникнути неприємні запахи і завестися цвіль.
• Якщо в моделі вашого холодильника є відділення CoolSelect

Zone, не вставляйте полицю в цю направляючу, оскільки
інакше полиця може зіткнутися з кришкою відділення для
напоїв і кришка відділення для напоїв може зламатися.

Направляюча, яку ви не
повинні використовувати в моделі

з відділенням CoolSelect Zone

Полиця із загартованого скла із захистом від проливання
• Може використовуватися для зберігання всіх видів охолоджених

продуктів.
• Безпечна у використанні, тому що вона жорстка і ударостійка.
• Круглі мітки на поверхні скла – нормальне явище.

Складана полиця (не у всіх моделях)
• Якщо вам було потрібно місце, щоб поставити в холодильник

продукти у високій посудині, злегка підніміть передній край полиці 
і складіть полицю пополам. Коли полиця знаходиться в цьому
положенні, ви можете зберігати в холодильнику продукти у високих
посудинах.

Відділення CoolSelect Zone™ (не у всіх моделях)
• Використання цього відділення дозволяє зберігати смак продуктів 

і довше зберігати їх свіжість. Зберігайте у ньому сир, м’ясо,
закуски, рибу, або ті продукти, які ви незабаром збираєтеся
використовувати.

Висувний відсік для свіжих фруктів і овочів (верхній і нижній)
• Використовуйте для зберігання фруктів і овочів.
• Цей відсік герметичний. Оптимізоване управління вологістю

допомагає довше зберегти свіжість овочів і фруктів.

Відділення для молочних продуктів
Може використовуватися для зберігання жирних продуктів, таких як
вершкове масло, маргарин і сир.

Дверні полиці для продуктів
Можуть використовуватися для зберігання продуктів у
дрібній розфасовці, таких як молоко або йогурт.

Відділення для напоїв (не у всіх моделях)
Може використовуватися для зберігання продуктів, що часто
використовуються, таких як напої в банках і закуски, при цьому не
вимагається відкривати основні дверцята холодильника.

Контейнер для яєць
• Покладіть яйця в контейнер для яєць, а потім поставте його на

полицю.

Полиця для вина (не у всіх моделях)
• Зберігайте на цій полиці пляшки з вином для збереження смаку

вин.
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДДІЛЕННЯ CoolSelect Zoneтм

Кнопка Select (Вибір) (не у всіх моделях)

Soft Freeze (М’яке заморожування)

• Коли вибраний режим “Soft Freeze”, на панелі цифрового
індикатора показується температура -5 °С незалежно від
встановленої температури в холодильній камері.

• Режим “Soft Freeze” допомагає довше зберегти м’ясо і
рибу, не заморожуючи їх надто сильно.

• Ви можете зі зручністю різати м’ясо, оскільки з нього не
тектиме сік.

Chill (Збереження свіжості)

• Коли вибраний режим “Chill”, у відділенні CoolSelect Zone™

підтримується температура –1 °С незалежно від
встановленої температури в холодильній камері.

• Режим “Chill” допомагає довше зберегти свіжими м’ясо 
і рибу.

Cool (Охолоджування)

• Коли вибраний режим “Cool”, в цьому відділенні
підтримується така ж температура, як і встановлена для
холодильної камери. На панелі цифрового індикатора
показується та ж температура, що і на загальній панелі
індикаторів холодильника.

• Відділення CoolSelect Zone™ забезпечує в холодильнику
більше місця для зберігання продуктів.
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДДІЛЕННЯ CoolSelect Zoneтм

Кнопка “Quick Cool” (Швидке охолоджування)

Кнопка “Thaw” (Відтанення)

• Ви можете використовувати режим Quick Cool у відділенні CoolSelect Zone™.

• Режим Quick Cool дозволяє охолодити 1~3 банки напоїв не більше, ніж за 
60 хвилин.

• Щоб вимкнути цей режим, знову натисніть кнопку “Quick Cool”. Відділення
CoolSelect Zone™ повернеться до раніше встановленої температури.

• Після закінчення роботи в режимі “Quick Cool” відділення переходить у режим
“Cool” (Охолоджування).

• Витікання соку з м’яса при його розморожуванні погіршує якість м’яса.

• Після вибору режиму “Thaw” у відділення CoolSelect Zone™ по черзі подається
тепле і холодне повітря.

• Щоб вимкнути цей режим, знову натисніть кнопку “Quick Cool”. Відділення
CoolSelect Zone™ повернеться до раніше встановленої температури.

• Залежно від ваги м’яса, послідовними натисненнями кнопки можна по черзі
вибирати час відтавання 4 години, 6 годин, 10 годин і 12 годин.

• Після закінчення роботи в режимі “Thaw” відділення CoolSelect Zone™

переходить у режим “Chill” (Збереження свіжості).

• Для скасування цього режиму натисніть будь-яку кнопку, крім “Thaw”.

• Приблизний час відтавання м’яса і риби приведений в наступній таблиці (дані
надані для шматків товщиною 1 дюйм (2,5 см)).

ПРИМІТКА

Залежно від напою, час, потрібний для його охолоджування,  може
бути різним.

ПРИМІТКА

Залежно від розміру і товщини м’яса і риби час відтанення може бути різним. Вказані  в таблиці
вище значення ваги відносяться до сумарної ваги продуктів у відділенні CoolSelect Zone™.
Наприклад) Повний час відтанення 400 г замороженого м’яса і 600 г замороженої курки
становитиме 12 годин.

Щоб використовувати режим “Quick Cool”, необхідно вийняти
продукти, що зберігаються у відділенні CoolSelect Zone™.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб використовувати режим “Thaw”, необхідно вийняти продукти, що зберігаються у відділенні
CoolSelect Zone™.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Час відтанення 4 години 6 годин 10 годин 12 годин

Вага 400 г 600 г 800 г 1000 г
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РОЗБИРАННЯ ОБЛАДНАНЬ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Полиця із загартованого скла
• Потягніть полицю на себе до упору.

Потім підніміть полицю вгору і
вийміть її.

Дверні полиці для продуктів
• Візьміться за полицю двома руками

і потім зніміть її, піднявши вгору.

Висувні відсіки
• Виймайте відсік, потягнувши його

на себе і злегка підвівши вгору.

Пристрій для приготування льоду 
і піддон для льоду
• Витягніть піддон для зберігання

льоду, потягнувши його на себе.
Після цього витягніть пристрій для
приготування льоду (тільки базова
модель).

Місткість для льоду (не у всіх моделях)
• Витягніть місткість для льоду, підвівши її вгору і

витягнувши назовні.

Кришка, що закриває ніжки
• Відкрийте дверці морозильної і

холодильної камер і зніміть
кришку, відкрутивши перед цим
три гвинти.

• Під час подальшої збірки, встановіть кришку в
первинне положення і затягніть три гвинти.

Знімайте кришку, тільки якщо це дійсно
необхідно.

ПРИМІТКА

• Не докладайте надмірних зусиль при
знятті кришки, інакше ви можете
пошкодити її.

РОЗБИРАННЯ ОБЛАДНАНЬ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ
Полиця із загартованого скла
• Потягніть полицю на себе до упора. Потім

підведіть полицю вгору і вийміть її.

Щоб отримати доступ в це холодильне
відділення, візьміться за ручку дверцят
відділення і потягніть її вниз.

• Дане відділення надає вам додаткові
зручності, тому що не вимагається
відкривати основні дверцята холодильника.
Крім того, це економить електроенергію.

Додаткове холодильне відділення
рекомендується використовувати для
зберігання часто використовуваних продуктів,
таких як напої.

Коли дверцята відкриті, вони можуть бути
використані як полиця, наприклад, для пляшок 
з напоями і склянок.
• Не подряпайте поверхню дверцят.

Дверні полиці
• Візьміться за полицю двома руками і потім зніміть

її, піднявши вгору.

Висувний відсік для фруктів та овочів і кришка
• Витягніть відсік, взявшись за його ручку, потягнувши

відсік вперед і злегка підвівши вгору.
• Вийміть кришку відсіку, потягнувши її на себе.

Полиця для вина (не у всіх моделях)
• Просто візьміться за полицю і потягніть її на себе.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ НАПОЇВ BEVERAGE STATION™ (не у всіх моделях)

• Перед розбиранням обладнань морозильної та холодильної камери перекладіть продукти з холодильника 
в інше місце.

• Ніколи не слід знімати дверцята відділення Beverage Station™. Відділення Beverage Station™ не може
функціонувати без дверцят.

• Закриваючи дверцята відділення Beverage Station, стежте за тим, щоб не вставити руку або палець туди, де їх
можна прищемити або поранити.

• Використовуючи дверцята цього відділення як полицю, не кладіть на неї важкі предмети.
• Не дозволяйте дітям виснути на дверцятах. В цьому випадку холодильник може бути пошкоджений, а діти

можуть одержати травму.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
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ДОГЛЯД ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ І ОБЛАДНАННЯМИ
Всередині холодильника
• Почистіть внутрішні поверхні холодильника і обладнання за допомогою м’якого миючого

засобу. Потім витріть їх сухою ганчіркою.
• Після миття обладнань переконайтеся в тому, що вони сухі, перш ніж знову вмикати

холодильник.

Зовнішні поверхні
• Витирайте передню панель управління чистою ганчіркою.
• Дверцята і дверні ручки слід протерти ганчіркою з м’яким миючим засобом. Витріть їх насухо

чистою ганчіркою.
• Зовнішні поверхні слід полірувати один раз або двічі на рік.

Задня частина холодильника
• Видаляйте пил один раз або двічі на рік за допомогою пилососа.

Вбудовані системи подачі льоду і води і грати зливу (не у всіх моделях)
• Почистіть системи подачі льоду і води вологою ганчіркою. Потім протріть їх сухою ганчіркою.
• Стежте за тим, щоб системи подачі льоду і води і решітка зливу були сухими.

Відділення для напоїв Beverage Station (не у всіх моделях)
• Почистіть це холодильне відділення вологою ганчіркою. Потім протріть його сухою ганчіркою.

Гумове ущільнення дверець
• Якщо гумове ущільнення забруднено, дверцята закриваються нещільно, тому холодильна і

морозильна камери не можуть ефективно працювати. Почистіть ущільнення вологою ганчіркою,
змоченою в розчині м’якого миючого засобу. Потім протріть його сухою ганчіркою.

ПРИМІТКА

• Перед чищенням холодильника або якщо ви не користуватиметеся ним протягом тривалого часу, від’єднайте
мережевий шнур від розетки. Тримайте вимкнений холодильник у сухому місці, залишивши його дверцята
прочиненими.

• Не чистіть холодильник, бризкаючи на нього водою.
• Не користуйтеся для чищення бензолом, розчинниками або засобом для миття автомобілів.
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ЗАМІНА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ЛАМП

ДОГЛЯД ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ І ОБЛАДНАННЯМИ

Дезодоратор (не у всіх моделях)

• Зніміть кришку картриджа дезодоратора за допомогою викрутки з плоским
кінцем.

• Вийміть картридж і замочіть його в чистій теплій воді як мінімум на 4 години.
Повністю висушіть картридж на сонці на відкритому повітрі протягом як
мінімум 8 годин.

• Повторюйте цей процес один раз або двічі на рік.

Модель з відділенням CoolSelect Zone™

Модель без відділення CoolSelect Zone™

Картридж

ПРИМІТКА

• Якщо ви сушитимете картридж у закритому приміщенні, запах може поширитися в повітрі цього приміщення.
• Тримайте дітей подалі від посудини, в якій відмочується картридж, щоб вони випадково не випили цю воду

жовтого кольору.

Перед заміною лампи переконайтеся, що вилка мережевого шнура від’єднана від розетки.  Якщо виникли
труднощі при заміні ламп, зверніться до вашого сервісного центру.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ВНУТРІШНЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНА ЛАМПА В МОРОЗИЛЬНІЙ
КАМЕРІ (ТІЛЬКИ В БАЗОВІЙ МОДЕЛІ)/ ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ

ВНУТРІШНЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНА ЛАМПА В МОРОЗИЛЬНІЙ
КАМЕРІ (МОДЕЛЬ З СИСТЕМАМИ ПОДАЧІ ЛЬОДУ І ВОДИ)

Вставте викрутку з
плоским кінцем у замок
кожуха лампи і натисніть
викруткою в напрямі,
вказаному стрілкою.

Потягніть кожух в напрямі,
вказаному стрілкою.

Після заміни
освітлювальної лампи
встановіть кожух на місце.

Підніміть і витягніть назовні кожух пристрою для приготування
льоду (    ).

Зніміть кожух лампи (    ) за допомогою хрестоподібної викрутки.

Замініть внутрішню освітлювальну лампу на нову (    ), а потім за
допомогою хрестоподібної викрутки встановіть на місце кожух
лампи.

Встановіть на місце кожух пристрою для приготування льоду.
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ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ

ДВЕРЦЯТА

Індикатор “Filter Indicator” (Індикатор фільтру)
• Індикатор “Filter Indicator” дозволяє вам знати, коли настав час для заміни фільтру. Колір індикатора

змінюється із зеленого на оранжевий. Це говорить вам, що вже майже настав час замінити картридж
фільтру на новий. Рекомендується замінити картридж фільтру, коли колір індикатора стане червоним.
(Докладнішу інформацію дивіться в розділі “Установка фільтру для води”).

Використання систем подачі льоду і води без фільтру для води
• Ви не можете використовувати системи подачі льоду і води без картриджа фільтру для води, тому що

в цьому випадку буде блокована подача води від водопроводу.

Замовлення нових фільтрів для води
• Для замовлення картриджів фільтру для води звертайтеся до уповноваженого дилера компанії

Samsung.

Дверцята холодильника забезпечені спеціальним пристроєм для відкривання і закривання, завдяки
якому дверцята закриваються повністю і герметично.

При відкриванні дверцят вони відкриваються тільки на певний кут до упора. 

Коли ця точка досягнута, дверцята залишатимуться відкритими.

Якщо дверцята прочинені на невеликий кут, вони закриються автоматично.
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УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перевірка розмірів ваших вхідних дверей

Виберіть місце для установки холодильника

ПРИМІТКА

Необхідно перевірити розміри вхідних дверей, щоб визначити, чи зможе  холодильник
пройти через дверний отвір.
• Якщо ширина дверного отвору менша глибини холодильника, зніміть дверцята

холодильника.

ПРИМІТКА

При установці холодильника забезпечте зазор між ним та іншими предметами справа,
зліва, ззаду і зверху. Це допоможе знизити споживання електроенергії.

• Перед зняттям дверцят морозильного відділення необхідно від’єднати трубопровід для
подачі води (інакше можна пошкодити трубопровід для подачі води).

• Див. розділ “Від’єднання від холодильника трубопроводу для подачі води”.

• Виберіть місце, де є зручний доступ до водопроводу.

• Виберіть місце, де для холодильника буде достатньо вільного простору.

• Виберіть місце, куди не падає пряме сонячне світло.

При установці холодильника забезпечте навколо нього достатньо вільного простору і
встановіть його на рівну поверхню.

• Якщо ваш холодильник не стоїть на рівній поверхні, внутрішня система охолоджування може не
працювати належним чином.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
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ЗНЯТТЯ КРИШКИ, ЩО ЗАКРИВАЄ ПЕРЕДНІ НІЖКИ

Не відрізайте трубку для подачі води, а від’єднайте її від муфти.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зняття кришки, що закриває передні ніжки 
(не у всіх моделях)

Від’єднання від холодильника трубопроводу для подачі води
(не у всіх моделях)

Відкрийте дверцята морозильної і холодильної камер, а потім зніміть кришку, що закриває ніжки,
відкрутивши три гвинти проти годинникової стрілки.

КРИШКА ПЕРЕДНІХ НІЖОК

ГВИНТ

1) Відкрутіть гвинт, що кріпить хомут для фіксації трубки (    ).
2) Від’єднайте трубку для води, натиснувши на фланець сполучної муфти (    ) і потягнувши 

за трубку (    ).
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ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

ПРИМІТКА

• Піднімайте дверцята прямо вгору.
• Будьте обережні, щоб не затиснути дверцятами трубопровід для подачі води і джгути дротів.
• Кладіть дверцята на поверхню, яка може захистити їх від подряпин.

Демонтаж дверцят морозильної камери

1) При закритих дверцятах зніміть кришку складального вузла верхньої петлі (    ), використовуючи
викрутку, а потім від’єднайте роз’єми дротів (    ).

2) Відкрутіть гвинти кріплення верхньої петлі (    ) і заземляючий гвинт (    ) проти годинникової стрілки 
і зніміть верхню петлю (    ) в напрямі, вказаному стрілкою (    ). Під час розбирання будьте обережні,
щоб дверцята не впали на вас.

3) Зніміть дверцята з нижньої петлі (    ), для чого
обережно підніміть дверцята (    ) вгору.

4) Звільніть нижню петлю (    ) з кріпильної
планки нижньої петлі (    ), піднявши її в
напрямі, вказаному стрілкою.
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ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Демонтаж дверцят холодильної камери

3) Зніміть дверцята з нижньої петлі (    ), для чого
обережно підніміть дверцята (    ) вгору.

4) Звільніть нижню петлю (    ) з кріпильної
планки нижньої петлі (    ), піднявши її в
напрямі, вказаному стрілкою.

1) При закритих дверцятах зніміть кришку складального вузла верхньої петлі (    ), використовуючи
викрутку, а потім від’єднайте роз’єми дротів (    ).

2) Відкрутіть гвинти кріплення верхньої петлі (    ) і заземляючий гвинт (    ) проти годинникової стрілки 
і зніміть верхню петлю (    ) в напрямі, вказаному стрілкою (    ). Під час розбирання будьте обережні,
щоб дверцята не впали на вас.

ПРИМІТКА

Коли після демонтажу дверцят морозильної /холодильної камер ви перемістите
холодильник у бажане місце, ви повинні знову встановити дверцята на місце.
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УСТАНОВКА ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Установка дверцят морозильної камери

1) Вставте нижню петлю (    ) в кріпильну
планку нижньої петлі (    ).

3) Вставте стрижень верхньої петлі (    ) в отвір (    ), після того, як сумістите отвір у верхній петлі (    ) 
з отвором у корпусі холодильника (    ). Закрутіть болти (    ) і гвинт (    ) за годинниковою стрілкою.

2) Навісьте дверцята морозильної камери,
вставивши гнучку трубку (    ), розташовану 
в нижній частині дверцят, в отвір (    ) на нижній
петлі і потягнувши трубку вниз.

4) З’єднайте роз’єми дротів. 5) Надіньте передню частину кришки верхньої петлі
(    ) на передню частину верхньої петлі (    ) 
і потім встановіть кришку на місце, почавши 
з передньої частини.
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УСТАНОВКА ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Установка дверцят холодильної камери

1) Вставте нижню петлю (    ) в кріпильну
планку нижньої петлі (    ).

3) Вставте стрижень верхньої петлі (    ) в отвір (    ), після того, як сумістите отвір у верхній петлі (    ) 
з отвором в корпусі холодильника (    ). Закрутіть гвинти кріплення петлі (    ) і гвинт (    ) за
годинниковою стрілкою.

4) З’єднайте роз’єми дротів. 5) Надіньте передню частину кришки верхньої петлі
(    ) на передню частину верхньої петлі (    ) 
і потім встановіть кришку на місце, почавши 
з передньої частини.

2) Насадіть отвір (    ) в нижній частині дверцят на
штир нижньої петлі (    ).
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УСТАНОВКА ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА
Під’єднування трубки для подачі води 
(не у всіх моделях)

Установка кришки, закриваючої ніжки 
(не у всіх моделях)

1) Натискуючи з торця на фланець сполучної муфти (    ), вставте в неї трубку для подачі води (    ).
2) Затягніть гвинт на кріпильному хомуті (    ).

Закріпіть кришку, що закриває ніжки, закрутивши три гвинти за годинниковою стрілкою, як показано на
малюнку.

КРИШКА ПЕРЕДНІХ НІЖОК

ГВИНТ
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РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЗОРА МІЖ ДВЕРЦЯТАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА

Спочатку вирівняйте холодильник
Якщо холодильник не вирівняний, дверцята стоятимуть нерівно.

Випадок 1) Дверцята морозильного відділення
нижчі, ніж дверцята холодильного
відділення.

Вставте викрутку з плоским кінцем (–) (    ) у проріз
на регулювальному важелі (    ) і вирівняйте
холодильник, обертаючи важіль за годинниковою
стрілкою.

Випадок 2) Дверцята морозильного відділення
вищі дверцят холодильного
відділення.

Вставте викрутку з плоским кінцем (–) (    ) у проріз
на регулювальному важелі (    ) і вирівняйте
холодильник, обертаючи важіль за годинниковою
стрілкою.

ПРИМІТКА

o Не користуйтеся регулювальними важелями для регулювання невеликої різниці за
висотою між  дверцятами холодильника, а звертайтеся на наступну сторінку.
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ВИКРУТКА (–)

РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ ВАЖІЛЬ

ВИКРУТКА (–)

РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ ВАЖІЛЬ
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РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЗОРА МІЖ ДВЕРЦЯТАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА
Відрегулюйте невелику різницю по висоті між дверцями
холодильника

Якщо дверцята морозильної камери нижче, ніж
дверцята холодильної камери.

Відкрийте дверцята і відрегулюйте їх таким чином:
1) Відверніть гайку (    ) на нижній петлі дверцят до верхнього кінця болта (    ).

2) Відрегулюйте різницю по висоті між дверцятами, повертаючи болт (    ) за годинниковою стрілкою 
(          ) або  проти годинникової стрілки (          ).

3) Відрегулювавши висоту дверцят, повертайте гайку (    ) за годинниковою стрілкою (          ), поки вона не
дійде до нижнього кінця болта (    ), потім знову затягніть болт ключем (    ), щоб зафіксувати гайку (    ).

Якщо дверцята морозильної камери вище, ніж
дверцята холодильної камери.

Регулювати тут Регулювати тут

ПРИМІТКА

Коли ви відкручуєте гайку (    ), скористайтеся шестигранним ключем (    ), який
входить до комплекту холодильника, щоб злегка повернути болт (    ) проти
годинникової стрілки так,  щоб гайку (    ) можна було потім відкручувати пальцями.

ПРИМІТКА
При повороті болта за годинниковою стрілкою (          ) дверцята трохи піднімаються.

ПРИМІТКА
Якщо ви не зафіксуєте гайку (    ), болт (    ) може послабшати.

ГАЙКА
БОЛТ

КЛЮЧ 

ГАЙКА
БОЛТ

КЛЮЧ 

БОЛТ

КЛЮЧ 

БОЛТ

КЛЮЧ 

ГАЙКА
БОЛТ

КЛЮЧ 

ГАЙКА
БОЛТ

КЛЮЧ 
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ПЕРЕВІРКА ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ
(НЕ У ВСІХ МОДЕЛЯХ)

ПРИМІТКА

За окрему плату у вашого місцевого дилера можна придбати універсальний комплект  для
під’єднування до водопроводу. Виробник холодильника рекомендує використовувати комплект 
для під’єднування до водопроводу, до складу якого входять мідні трубки.

1) Для того, щоб пристрій для приготування льоду міг працювати належним чином, потрібен тиск води
1,4–10 кгс/см2. Тиск є прийнятним, якщо паперовий стаканчик для води (100 мл) можна наповнити
водою з крана приблизно за 10 секунд.

2) Фільтр-картридж для води служить тільки для фільтрації частинок. Він не може використовуватися для
стерилізації або знищення мікроорганізмів.

3) Якщо холодильник встановлюється в місцевості з низьким тиском води (нижче 1,4 кгс/см2), то для
компенсації нестачі тиску при установці холодильника необхідно встановити насос для підняття тиску.

4) Забезпечте належне наповнення водою місткості для води, розташованої всередині холодильника.
Для цього натискайте важіль подачі води, поки вода не піде з вихідного отвору для води.

Перевірте комплектацію

Фільтр-картридж для води

(Модель для внутрішньої установки)

(Модель для зовнішньої установки)

Герметизуюча стрічка

Хомут Ах 8

Самонарізуючий гвинт х 12

Трубка для води 

Фільтр-картридж для води Стягуюча смуга

Скоби кріплення фільтру-
картриджа для води
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МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ
Модель фільтру для внутрішньої установки 
(випадок 1)

(Випадок 2)

Під’єднування до водопроводу

Під’єднайте трубку для подачі води до холодильника

Перевірте водопровід

– Перекрийте воду в будинку головним
вентилем і встановіть систему для подачі
льоду в положення “не готувати лід”.

– Знайдіть найближчу трубу водопроводу
холодної питної води.

– Дотримуйтеся інструкцій з установки
системи для подачі льоду.

– Надіньте компресійну гайку і пластикове обтискове кільце
на пластикову трубку.  

– Вставивши втулку, затягніть компресійну гайку на
ущільнюваному вручну 1/4-дюймовому фітингу (патрубку).

– Надіньте компресійну гайку і пластикове обтискове
кільце на мідну (або пластикову) трубку, як показано на
малюнку. Затягніть компресійну гайку на
ущільнюваному вручну фітингу (патрубку).

– Включіть воду і перевірте трубопровід на герметичність.

Приєднайте трубку для води до сполучної муфти і
водопровідного крана.
– Перекрийте воду в квартирі головним вентилем.
– Під’єднайте сполучну муфту “А” до водопровідного крана.
– Кожне з’єднання повинне бути герметизоване герметизуючою

стрічкою.

Трубка для води повинна
під’єднуватися до труби з холодною

водою. Якщо вона
приєднана до труби з гарячою

водою, це може викликати проблеми
в роботі фільтру-картриджа для води.

ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Виробник холодильника і виробник пристрою приготування
льоду не дають гарантії на монтаж
трубопроводу для холодильника. Ретельно дотримуйтеся
даної інструкції, щоб мінімізувати ризик дорогих пошкоджень
водопроводу.

Примітка:

Якщо сполучна муфта не підходить до наявного крана,
проконсультуйтеся в найближчому уповноваженому
сервісному центрі і придбайте сполучні муфти потрібного типу
для правильного монтажу.

1. Трубопровід холодної води
2. Хомут для трубки
3. Мідна (або пластикова)

трубка для води
4. Компресійна гайка
5. Компресійна втулка
6. Замковий вентиль
7. Герметизуюча гайка

ПРИМІТКА
He затягуйте компресійну гайку  дуже сильно.

ПРИМІТКА
Трубка для подачі води повинна під’єднуватися тільки до водопроводу питної води.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Компресійна гайка 
Обтискове кільце 

Втулка

Ущільнюваний
вручну фітинг

Обтискове кільце
Компресійна гайка

ВОДОПРОВІДНИЙ КРАН

МУФТА “А”
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МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ

Під’єднайте трубку для подачі води до холодильника

Закріпіть трубку для подачі води

Встановіть фільтр для води

– Зніміть кришку компресора на задній стінці
холодильника.

– Під’єднайте трубку для подачі води до вентиля, як це
показано на малюнку.

– Після під’єднування, перевірте, чи не протікає вода в
місці з’єднання. Якщо вода протікає, повторіть
процедуру під’єднування трубки.

– Встановіть на місце кришку компресора.

– За допомогою хомутів “А” прикріпіть трубку для подачі води до стіни 
(до задньої стінки холодильника).

– Коли трубка для подачі води закріплена по всій довжині, переконайтеся
в тому, в трубці відсутні перегини і що вона нічим не притиснута.
Завершіть монтаж трубопроводу системи подачі води.

– Увімкніть холодильник і натискайте важіль у  правій частині системи
подачі води, поки по трубці не піде вода і не припиниться первинний
вихід повітря).

– В цей час перевірте, чи немає протікання в місцях з’єднань трубки для
подачі води. Закріпивши трубку для подачі води, пересуньте
холодильник у вибране для нього місце. Після установки холодильника,
при можливості не пересувайте його.

– Як показано на малюнку, відділіть від холодильника кришку відсіку для
фільтру, обертаючи її проти годинникової стрілки. Вийміть фільтр для води 
з коробки і приклейте до нього липку етикетку для вказівки місяця установки.

– Напишіть на етикетці місяць установки фільтру. Приклад) Якщо ви
встановили фільтр у березні, напишіть на етикетці “БЕРЕЗЕНЬ”.

– Зніміть з фільтру захисний ковпачок, потім зорієнтуйте фільтр, як показано
на малюнку і вставте його у відсік для фільтру.

– Повільно поверніть фільтр для води за годинниковою стрілкою на 90 °, щоб
мітка на кришці співпала з міткою замкнутого положення фільтру. Не
затягуйте занадто сильно.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Переконайтеся в тому, що, мітка співпала з міткою замкнутого положення.

Трубка для
води

Сполучна гайка

Кришка компресора
холодильника

Хомут А 

ВІДДІЛІТЬ
ЧЕРВОНИЙ
КОВПАЧОК 

КРИШКА ФІЛЬТРУ

ЛИПКА ЕТИКЕТКА 
(ДЛЯ ВКАЗІВКИ МІСЯЦЯ)

СУМІСТІТЬ МІТКУ З
МІТКОЮ ЗАМКНУТОГО
ПОЛОЖЕННЯ

Трубка для води
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МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ
Модель фільтру для зовнішньої установки

Під’єднування до водопроводу
Приєднайте трубку для води до сполучної муфти 
і водопровідного крана.
– Перекрийте воду в квартирі головним вентилем.
– Під’єднайте сполучну муфту “А” до водопровідного крана.
– Кожне з’єднання повинне бути герметизоване герметизуючою

стрічкою.

– Обріжте трубку для води, приєднану до фільтру-
картриджа, до потрібної довжини, заздалегідь
змірявши відстань від фільтру до водопровідного
крана холодної води.

– Якщо в процесі установки фільтру виникає
необхідність перемонтувати трубки на вході і виході
фільтру, див. довідковий малюнок.

Трубка для води повинна
під’єднуватися до труби з холодною

водою. Якщо вона приєднана до
труби з гарячою водою, це може

викликати проблеми в роботі
фільтру-картриджа для води.ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Виробник холодильника і виробник пристрою приготування
льоду не дають гарантії на монтаж трубопроводу для
холодильника. Ретельно дотримуйтеся даної інструкції, щоб
мінімізувати ризик дорогих пошкоджень водопроводу.

Примітка:

Якщо сполучна муфта не підходить до наявного крана,
проконсультуйтеся в найближчому уповноваженому
сервісному центрі і придбайте сполучні муфти потрібного типу
для правильного монтажу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ВОДОПРОВІДНИЙ КРАН

МУФТА “А”

Виберіть місце для установки фільтру-картріджа для води (модель з фільтром).

– Відкрийте головний вентиль у квартирі, щоб
перевірити, чи подається вода через трубку для
подачі води на вхід фільтру-картриджа.

– Якщо вода не виходить з фільтру, перевірте, чи
відкритий водопровідний кран.

– Залиште кран відкритим, поки з фільтру не піде чиста
вода і не будуть видалені забруднення і осад, які
могли залишитися у фільтрі в процесі його
виготовлення.

Видаліть осад з фільтру-картриджа для води (модель з фільтром).

Трубка для води

Вихід фільтру
для води

Фільтр-картридж
для води

Вхід подачі води у
фільтр

Сполучна
муфта

Довідковий малюнок

Вихід фільтру
для води

Фільтр-
картридж

Вода
Трубка для подачі води
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МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ

Дві скоби кріплення
фільтру-картриджа

Дві скоби кріплення
фільтру-картриджа

Трубка для
води

Фільтр-картридж
для води

Стягуюча смуга

Скоби
кріплення
фільтру

Сполучна гайка

Кришка компресора
холодильника

Хомут А

Трубка для води

Змонтуйте скоби кріплення фільтру-картриджа
для води.

– Притисніть скобу кріплення фільтру-картриджа
для води до стіни у відповідному місці
(наприклад, під кухонною мийкою) і міцно
прикріпіть її гвинтами.

Закріпіть фільтр-картридж.

– Закріпіть фільтр-картридж, як це показано
на малюнку справа.

Закріпіть трубку для подачі води.

– За допомогою хомутів “А” прикріпіть трубку для подачі води до
стіни (до задньої стінки холодильника).

– Коли трубка для подачі води закріплена по всій довжині,
переконайтеся в тому, в трубці відсутні перегини і що вона нічим не
притиснута.

Під’єднайте трубку для подачі води до
холодильника.

– Зніміть кришку компресора на задній стінці
холодильника.

– Під’єднайте трубку для подачі води до вентиля, як
це показано на малюнку.

– Після під’єднування, перевірте, чи не протікає вода 
в місці з’єднання.
Якщо вода протікає, повторіть процедуру
під’єднування трубки.

– Встановіть на місце кришку компресора.

Трубка для
води
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МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ

Видаліть забруднення з трубки для подачі води

1) Відкрийте головний вентиль у квартирі і замковий вентиль
трубки для подачі води.

2) Натискуючи важіль системи для подачі води, дайте воді
текти до тих пір, поки вона не стане чистою (6-7 хвилин). 
Це прочистить систему подачі води і видалить повітря з її
трубок.

3) У деяких квартирах може бути потрібна додаткова
промивка системи.

4) Відкрийте дверцята холодильника і переконайтеся у
відсутності протікання навколо фільтру для води.

1) Підніміть вгору (    ) і висуньте (    ) місткість пристрою для
приготування льоду з морозильної камери.

2) При натисненні кнопки перевірки в контейнер для
льоду наливається вода з трубки подачі води.
Після закінчення наливання перевірте кількість
води (див. малюнок). 
Якщо води подається
менше норми, кубики льоду
вийдуть дуже маленького
розміру. Це не свідчить про
яку-небудь несправність
холодильника. Все
залежить від тиску води 
у водопроводі і відхилення
від оптимального рівня
наливання води
зустрічаються часто. Якщо
це трапилося, зверніться 
в сервісний центр, щоб вони
відрегулювали кількість
наливаної води.

ПРИМІТКА

• Коли ви встановили новий фільтр]картридж для води, вода може короткий час витікати 
з системи для подачі води. 

• Перед тим, як встановлювати новий фільтр для води, вийміть з холодильника полицю для вин.

Перевірте об’єм води, що подається в пристрій для
приготування льоду

ЛІД ВОДА

ПРИСТРІЙ ДЛЯ
ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

Перевірте кількість
налитої води

Кнопка перевірки

Дуже багато

Дуже мало

Оптимальний
рівень 
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УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

Холодильник зовсім не працює або погано
охолоджує продукти

• Перевірте, чи правильно штепсельна вилка
приєднана до розетки.

• Чи не показує індикатор температури на панелі
індикаторів дуже високу температуру? Спробуйте
встановити більш низьку температуру.

• Чи не падає на холодильник пряме сонячне
світло і чи немає поблизу від нього джерел
тепла?

• Чи не розташована задня стінка холодильника
дуже близько від стіни?

Продукти в холодильній камері замерзли

• Чи не показує індикатор температури на панелі
індикаторів дуже низьку температуру? Спробуйте
встановити більш високу температуру.

• Чи не поклали ви водянисті продукти в
найхолоднішу частину холодильної камери?

Чутні незвичайні шуми і звуки

• Перевірте, чи вирівняний холодильник і чи
встановлений він на міцну підлогу.

• Чи не розташована задня стінка холодильника
дуже близько від стіни?

• Чи не впустили ви якийсь сторонній предмет за
холодильник або під нього?

• Зсередини холодильника можуть чутися звуки на
зразок  “потріскування”, але це нормально. Цей
звук чутний, коли різні обладнання усередині
холодильника розширяються або стискаються
при зміні температури.

Передні кути і боки холодильника стають
гарячими. На них конденсуються краплі води

• Для запобігання конденсації вологи і утворення
крапель, у передніх кутках холодильника
встановлені теплоізольовані трубки.

• Краплі води можуть конденсуватися у випадку,
якщо дверцята холодильника відкриті дуже довго.

Лід не подається з вбудованої системи подачі
льоду

• Чи не вимкнули ви систему автоматичного
приготування льоду?

• Чи є лід у місткості для зберігання льоду?

• Чи підключений холодильник до водопроводу і чи
відкритий замковий вентиль?

• Чи не дуже висока температура встановлена в
морозильній камері? (Встановіть більш низьку
температуру)

• Чи минуло 12 годин після першого ввімкнення
холодильника? Необхідно почекати цей час, перш
ніж буде приготований лід.

Усередині холодильника чутне булькання
рідини

• Це булькання холодагента, який охолоджує
внутрішні камери холодильника, і це нормально.

Всередині холодильника відчувається
неприємний запах

• Герметично упакуйте продукти, що володіють
сильним запахом. Викиньте всі продукти, термін
зберігання яких закінчився.

На стінках морозильної камери з’явився шар
інею

• Чи не закрито чим-небудь вихідний отвір для
повітря?

• Для забезпечення ефективної циркуляції повітря
залишайте проміжки між продуктами.

• Чи повністю закриті дверцята холодильника?

Вода не подається з вбудованої системи подачі
води

• Чи не закритий замковий вентиль і чи не
від’єдналася трубка для подачі води?

• Чи не перетиснута трубка для подачі води?

• Чи не замерзла вода в місткості для зберігання
охолодженої води через низьку температуру в
холодильній камері? Встановіть більш високу
температуру за допомогою кнопки на панелі
управління.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RS21K RS21F RS21D RS21N RS23K RS23F RS23D RS23N

Кліматичне виконання N

Захист від ураження струмом S

Обсяг (літри)
загальний/
ефективний

Загальний 555/520 555/532 555/532 570/557 590/553 590/565 590/565 607/594

Холодильна камера 349/334 349/346 349/346 349/346 372/357 372/369 372/369 372/369

Морозильна камера 206/186 206/186 206/186 221/211 218/196 218/196 218/196 235/225

Номінальна напруга і частота 220V, 50 Hz

Повна вхідна потужність 1.1. АМПЕР

Максимальна потужність освітлювальної лампи (ВТ) 3 х 30 W

Споживана потужність кВч/24 год (при 25°С) 1.62  1.59 1.56  1.53 1.73 1.70 1.67 1.67

Заморожуюча здатність кг/24 год 10

Холодагент і його кількість (г) HFC-132a, 190g

Маса (кг) 132 кг

Габарити (Ш х Г х В) (мм) 913 х 730 х 1773

ОПИС
МОДЕЛЬ
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Межі допустимих температур повітря в кімнаті
Цей холодильник призначений для роботи при температурах навколишнього повітря, відповідних
його температурному класу, вказаному на табличці з технічними даними.

Температурний клас Позначення
Температура навколишнього повітря

Максимальна Мінімальна

Розширений помірний

Помірний

Субтропічний

Тропічний

SN

N

ST

Т

32°С

32°С

38°С

43°С

10°С

16°С

18°С

18°С

ПРИМІТКА: На температуру всередині холодильника можуть впливати такі чинники, 
як розташування холодильника, температура навколишнього повітря 
і частота відкривання дверцят холодильника. Щоб компенсувати дію цих
чинників, скористайтеся функціями регулювання температури 
в холодильнику.

Підлягає використанню 
за призначенням у нормальних
умовах 
Рекомендований період: 7 років
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