
Românã

Frigider
manualul utilizatorului

imaginează-ţi posibilităţile

Vă mulţumim că aţi cumpărat un produs Samsung.
Pentru a beneficia de un serviciu mai complet,

vă rugăm să vă înregistraţi produsul la

www.samsung.com/register

Aparat cu autosusţinere

SEROM

RB28F* 
RB29F* 
RB29H* 
RB30F* 
RB31F* 
RB31H* 
RB32F* 
RB33F* 
RB34F*
RB39F*
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02_ informaţii privind siguranţa

INFORMAŢII PRIVIND 
SIGURANŢA

• Înainte de punerea în funcţiune 
a aparatului, vă rugăm să citiţi 
atent acest manual şi păstraţi-l 
pentru consultare.

• Folosiţi acest aparat numai 
conform destinaţiei sale şi a 
celor descrise în acest manual 
de instrucţiuni. Acest aparat 
nu este destinat utilizării de 
către persoane (inclusiv copii) 
cu abilităţi fizice, senzoriale 
sau mentale reduse, sau lipsite 
de experienţă şi cunoştinţe, 
decât dacă sunt supravegheate 
sau instruite în privinţa utilizării 
aparatului de o persoană 
responsabilă pentru siguranţa lor.

• Avertismentele şi Instrucţiunile 
importante pentru siguranţă din 
acest manual nu acoperă toate 
condiţiile şi situaţiile care pot 
apărea. Aveţi responsabilitatea 
de a vă folosi simţul practic, 
atenţia şi grija la montarea, 
întreţinerea şi exploatarea 
aparatului dumneavoastră.

• Întrucât următoarele instrucţiuni 
de utilizare se referă la diferite 
modele, caracteristicile 

frigiderului dvs. pot diferi uşor de 
cele descrise în acest manual. 
R-600a sau R-134a se folosesc 
ca refrigerenţi. Controlaţi 
eticheta compresorului din 
spatele aparatului sau plăcuţa 
indicatoare a caracteristicilor 
tehnice din interiorul frigiderului 
pentru a vedea ce agent 
frigorific este folosit pentru 
frigiderul dvs. Când acest 
produs conţine un gaz inflamabil 
(agent frigorific R-600a), luaţi 
legătura cu autorităţile locale în 
privinţa eliminării în condiţii de 
siguranţă a acestui produs.

• Pentru a evita formarea 
unui amestec inflamabil 
gaz-aer dacă survine o 
scăpare în circuitul de răcire, 
dimensiunea încăperii în care 
poate fi amplasat aparatul 
depinde de cantitatea de 
agent frigorific utilizat.

• Nu porniţi niciodată un 
aparat care prezintă semne 
de deteriorare. În caz 
de nelămuriri, consultaţi 
distribuitorul. Încăperea 
trebuie să aibă câte 1 m³ 
pentru fiecare 8 g de agent 

informaţii privind siguranţa
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informaţii privind siguranţa _03

frigorific R-600a din interiorul 
aparatului. Cantitatea de 
agent frigorific din aparatul 
dvs. este indicată pe placa 
de identificare din interiorul 
aparatului.

• Agentul frigorific scurs din 
conducte se poate aprinde sau 
poate cauza vătămarea ochilor. 
Când din conductă există 
scurgeri de refrigerent, evitaţi 
focul deschis şi îndepărtaţi 
orice obiect inflamabil şi 
ventilaţi imediat încăperea.

 - Nerespectarea acestei 
instrucţiuni poate duce la 
pericol de incendiu sau de 
explozie.

Simboluri de siguranţă şi 
avertizări importante:

AVERTIZARE

Pericole şi practici 
nesigure care pot avea 
drept rezultat rănirea 
gravă sau decesul.

ATENŢIE

Pericole şi practici nesigure 
care pot avea drept 
rezultat răniri minore 
ale persoanelor sau 
distrugeri de bunuri.

NU încercaţi.

NU dezasamblaţi.

NU atingeţi.

Respectaţi cu atenţie 
instrucţiunile.
Scoateţi ştecherul din 
priza de perete.
Asiguraţi-vă că aparatul 
este legat la pământ pentru 
a preveni electrocutarea.
Apelaţi la centrul de 
contact pentru asistenţă.

Notă.

Aceste semne de avertizare 
sunt prezente pentru a 
preveni accidentarea dvs. 
şi a altora. Vă rugăm să le 
respectaţi cu stricteţe. După 
citirea acestei secţiuni, 
păstraţi-o într-un loc sigur 
pentru consultare ulterioară.

Notă CE
S-a stabilit că acest produs se 
conformează Directivei privind 
echipamentele de joasă tensiune 
(2006/95/CE), Directivei privind 
compatibilitatea electromagnetică 
(2004/108/CE), Directivei RoHS 
(2011/65/UE), Regulamentului 
Delegat (UE) al Comisiei nr. 
1060/2010 şi Directivei privind 
proiectarea ecologică (2009/125/CE) 
implementate de Regulamentul (CE) 
nr. 643/2009 al Uniunii Europene. 
(Doar pentru produsele comercializate 
în ţările Uniunii Europene)
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04_ informaţii privind siguranţa

SEMNE DE 
AVERTIZARE SEVERĂ 
PENTRU TRANSPORT 
ŞI AMPLASARE
• Aveţi grijă să nu 

deterioraţi nicio piesă 
a circuitului de agent 
frigorific în timpul 
transportului şi instalării 
aparatului.

 - Agentul frigorific scurs din 
conducte se poate aprinde 
sau poate cauza vătămarea 
ochilor. Dacă se detectează 
o scurgere, evitaţi orice foc 
deschis sau sursă potenţială 
de aprindere şi aerisiţi timp de 
mai multe minute încăperea 
în care se află aparatul.

 - Acest aparat conţine o 
cantitate mică de agent 
frigorific izobutan (R600a), 
un gaz natural de mare 
compatibilitate cu mediul 
înconjurător, care este însă 
şi inflamabil. Aveţi grijă să 
nu deterioraţi nici o piesă a 
circuitului de agent frigorific 
în timpul transportului şi 
instalării aparatului.

AVERTIZARE
SEMNE DE 
AVERTIZARE SEVERĂ 
PRIVIND INSTALAREA
• Izolaţia deteriorată a 

componentelor electrice 
poate cauza electrocutare 
sau incendiu.

• Nu plasaţi acest frigider direct 
în lumina soarelui şi nu-l 
expuneţi căldurii provenite 
de la sobe, încălzitoare de 
cameră sau alte aparate.

• Nu alimentaţi mai multe 
aparate de la aceeaşi priză 
multiplă. Frigiderul trebuie 
întotdeauna racordat la propria 
sa priză electrică, având 
tensiunea nominală potrivită cu 
cea de pe plăcuţa indicatoare 
a caracteristicilor tehnice.

 - Aceasta asigură cea mai 
bună performanţă şi previne 
şi suprasolicitarea circuitelor 
electrice din locuinţă, care ar 
putea cauza incendii datorită 
cablurilor supraîncălzite.

• Dacã priza de perete este 
slăbită, nu introduceţi fişa 
cordonului de alimentare.

 - Există un risc de electrocutare 
sau de incendiu.

• Nu folosiţi un cordon care 
prezintă crăpături sau urme 

AVERTIZARE
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de abraziune pe lungime sau 
la capete.

• Nu trageţi şi nu îndoiţi excesiv 
cordonul de alimentare. 

• Nu răsuciţi şi nu înnodaţi 
cordonul de alimentare.

• Nu atârnaţi cordonul de 
alimentare de un obiect 
metalic, nu aşezaţi un 
obiect greu pe cordonul de 
alimentare, nu introduceţi 
cordonul de alimentare între 
obiecte şi nici nu îl împingeţi în 
spaţiul din spatele aparatului.

 - Când mutaţi frigiderul, aveţi 
grijă să nu prindeţi sub el şi 
să nu deterioraţi cordonul de 
alimentare.

 - Acest lucru poate provoca 
electrocutarea sau incendii.

• Nu utilizaţi aerosoli în 
apropierea frigiderului.

 - Aerosolii utilizaţi în apropierea 
frigiderului pot provoca 
explozii sau incendii.

 - Nu îndoiţi excesiv cordonul 
de alimentare şi nu puneţi pe 
el obiecte grele.

• Acest frigider trebuie 
instalat şi amplasat 
corespunzător în 
conformitate cu manualul, 
înainte de a fi utilizat.

• Nu instalaţi frigiderul într-un loc 
umed sau într-un loc unde ar 
putea veni în contact cu apa.

 - Izolaţia deteriorată a 
componentelor electrice poate 
cauza electrocutare sau incendiu.

• Conectaţi ştecărul în poziţie 
corectă cu cordonul de 
alimentare lăsat în jos.

 - În cazul în care conectaţi 
ştecherul invers, cablul poate 
fi retezat şi poate provoca 
incendiu sau electrocutare.

• Asiguraţi-vă că fişa de alimentare 
nu este strivită sau deteriorată 
de spatele frigiderului.

• Când mutaţi frigiderul, aveţi 
grijă să nu prindeţi sub el şi 
să nu deterioraţi cordonul de 
alimentare.

 - Aceasta constituie un pericol 
de incendiu.

• Nu lăsaţi materialele ambalajului 
la îndemâna copiilor.

 - Există riscul de deces prin 
sufocare, în cazul în care 
copiii şi le pun pe cap.

• Acest aparat trebuie aşezat astfel 
încât ştecherul să fie accesibil.

 - Nerespectarea acestei 
prevederi poate avea ca rezultat 
electrocutarea sau incendiul 
datorită scurgerilor electrice. 

DA68-02833N-08.indb   5 2014. 1. 9.    4:11



06_ informaţii privind siguranţa

• Nu montaţi acest aparat 
lângă un radiator şi nici lângă 
material inflamabil.

• Nu instalaţi acest aparat 
într-o locaţie umedă, cu ulei 
sau praf, sau într-o locaţie 
expusă influenţei directe a 
razelor solare sau a apei 
(picături de ploaie).

• Nu instalaţi acest aparat 
în locuri unde pot apărea 
scurgeri de gaze.

 - Acest lucru poate provoca 
electrocutarea sau incendii.

• Dacă în frigider este praf sau 
apă, scoateţi din priză fişa 
cordonului de alimentare şi 
luaţi legătura cu centrul de 
service Samsung Electronics.

 - În caz contrar există un risc 
de incendiu.

• Nu staţionaţi pe partea 
superioară a aparatului şi nici nu 
aşezaţi obiecte (cum ar fi rufe, 
lumânări aprinse, ţigări aprinse, 
farfurii, produse chimice, 
obiecte metalice etc.) pe aparat.

 - Aceasta poate produce 
electrocutare, incendiu, defecţiuni 
ale produsului sau accidente.

• Acest aparat trebuie 
legat la pământ în mod 
corespunzător.

• Nu împământaţi aparatul la o 
conductă de gaz, conductă 
din plastic pentru apă sau 
linie telefonică.

 - Frigiderul trebuie legat la 
pământ pentru a preveni 
orice scurgeri de curent 
sau electrocutarea cauzată 
de scurgerile de curent din 
circuitele frigiderului.

 - Aceasta poate produce 
electrocutare, incendiu, 
explozie sau defecţiuni ale 
produsului.

 - Nu conectaţi niciodată un 
cordon de alimentare într-o 
priză care nu este corect 
împământată şi asiguraţi-vă 
că este conform cu codurile 
locale şi naţionale.

• În cazul în care cablul 
de alimentare este 
deteriorat, solicitaţi 
imediat înlocuirea sa 
de către fabricant sau 
agentul său de service.

• Siguranţa frigiderului trebuie 
schimbată de către un 
tehnician calificat sau de 
către o firmă de service.

 - Nerespectarea acestei 
instrucţiuni poate produce 
electrocutare sau accidente.
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SEMNE DE 
ATENŢIONARE 
PENTRU INSTALARE
• Păstraţi deschise 

orificiile de ventilaţie din 
incinta aparatului sau 
din structura de montaj.

• Lăsaţi aparatul să stea 
nefolosit 2 ore după instalare.

• Este recomandat ca 
instalarea sau orice operaţie 
de service să fie efectuate de 
către un tehnician calificat sau 
de către o firmă de service.

 - Nerespectarea acestei 
instrucţiuni poate produce 
electrocutare, incendiu, 
explozie, defecţiuni ale 
produsului sau accidente.

SEMNE DE 
AVERTIZARE SEVERĂ 
PRIVIND UTILIZAREA
• Nu atingeţi ştecherul de 

alimentare cu mâinile ude.
 - Acest lucru poate provoca 
electrocutarea.

• Nu depozitaţi obiecte pe aparat.
 - Când deschideţi sau închideţi 
uşa, obiectele pot cădea 
cauzând accidentări şi/sau 
pagube materiale.

ATENŢIE

AVERTIZARE

• Nu puneţi obiecte pline cu 
apă pe frigider.

 - În cazul vărsării lor, există 
un risc de incendiu sau 
electrocutare.

• Nu atingeţi cu mâinile 
ude pereţii interiori ai 
congelatorului sau produsele 
stocate în congelator.

 - Aceasta poate cauza degerături.
• Nu folosiţi şi nici nu amplasaţi 

lângă frigider substanţe 
sensibile la temperatură, de 
exemplu spray-uri sau obiecte 
inflamabile, zăpadă carbonică, 
medicamente sau substanţe 
chimice. Nu păstraţi în frigider 
obiecte sau substanţe volatile 
sau inflamabile (benzen, 
diluant, gaz propan etc.).

 - Acest frigider este destinat 
numai păstrării alimentelor.

 - Nerespectarea acestei 
instrucţiuni poate provoca 
incendiu sau explozie.

• Nu depozitaţi în frigider 
produse farmaceutice, 
materiale ştiinţifice sau produse 
sensibile la temperatură.

 - Produsele care necesită un 
control strict al temperaturii 
nu trebuie depozitate în 
frigider.
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• Nu plasaţi sau utilizaţi 
aparate electrice în interiorul 
frigiderului/congelatorului, 
decât dacă sunt de tipul 
recomandat de fabricant.

• Dacă simţiţi miros de 
chimicale sau de fum, 
scoateţi imediat ştecherul din 
priză şi anunţaţi centrul de 
service Samsung Electronics.

• Dacă în frigider este praf sau 
apă, scoateţi din priză fişa 
cordonului de alimentare şi 
luaţi legătura cu centrul de 
service Samsung Electronics.

 - În caz contrar există un risc 
de incendiu.

• Dacă se detectează o 
scurgere de gaz, evitaţi 
orice foc deschis sau sursă 
potenţială de aprindere şi 
aerisiţi încăperea în care se 
află aparatul timp de mai 
multe minute.

• Nu folosiţi dispozitive 
mecanice sau alte mijloace 
pentru a accelera procesul de 
dezgheţare, altele decât cele 
recomandate de fabricant.

• Nu deterioraţi circuitul 
agentului frigorific.

• Nu pulverizaţi material volatil, 
de exemplu insecticid, pe 
suprafaţa aparatului.

 - Pe lângă faptul că pot fi rănite 
persoane, acest lucru poate 
produce electrocutare, incendiu 
sau defecţiuni ale produsului.

• Nu utilizaţi uscătorul de 
păr pentru a usca interiorul 
frigiderului. Nu amplasaţi 
lumânări aprinse în frigider 
pentru a înlătura mirosurile 
neplăcute.

 - Acest lucru poate provoca 
electrocutarea sau incendii.

• Umpleţi numai cu apă 
potabilă rezervorul de apă, 
tava pentru gheaţă şi cuburile 
de apă (apă minerală sau apă 
purificată).

 - Nu umpleţi rezervorul cu 
ceai, suc sau băuturi pentru 
activităţi sportive, acestea 
pot deteriora frigiderul.

• Nu lăsaţi copiii să se agaţe 
de uşă. În caz contrar se pot 
produce accidentări grave.

 - Riscul blocării în interior a 
copiilor. Nu lăsaţi copiii să 
intre în interiorul frigiderului. 

• Nu lăsaţi deschise uşile 
frigiderului când acesta nu este 
supravegheat şi nu permiteţi 
copiilor să intre în frigider. 

• Nu permiteţi copiilor să intre 
în sertarul congelatorului.
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 - Astfel se poate produce 
decesul prin sufocare datorită 
blocării în interior sau rănirea.

• Nu staţi pe uşa congelatorului.
 - În caz contrar, uşa se poate 
sparge, cauzând accidentãri.

• Nu folosiţi dispozitive 
mecanice sau alte mijloace 
pentru a accelera procesul de 
dezgheţare, altele decât cele 
recomandate de fabricant.

• Nu deterioraţi circuitul 
agentului frigorific.

• Nu aşezaţi raftul frigiderului 
cu partea de sus în jos. 
Opritorul raftului ar putea să 
nu funcţioneze.

 - Se poate produce rănirea 
datorită căderii unui raft din 
sticlă.

• În cazul unei scurgeri 
de gaze (gaz propan, 
GPL etc), aerisiţi imediat 
şi nu atingeţi ştecherul. 
Nu atingeţi aparatul sau 
cablul de alimentare.

 - Nu folosiţi un ventilator pentru 
aerisire.

 - O scânteie poate produce o 
explozie sau un incendiu.

• Utilizaţi numai LED-urile 
furnizate de fabricant sau de 
agenţii de service.

• Copii trebuie supravegheaţi 
pentru a vă asigura că nu se 
joacă cu aparatul.

• Nu apropiaţi degetele de 
zonele în care acestea se 
pot ciupi; jocurile între uşi şi 
incintă trebuie să fie mici.

• Nu lăsaţi copiii să se agaţe 
de uşă. În caz contrar se pot 
produce accidentări grave.

• Există riscul blocării în interior 
a copiilor. 
Nu lăsaţi copiii să intre în 
interiorul frigiderului.

• Sticlele trebuie depozitate în 
poziţiile speciale din frigider, 
pentru a nu cădea afară.

• Acest produs este destinat 
numai păstrării alimentelor în 
mediu casnic.

• Nu introduceţi niciodată 
degetele sau obiecte în 
orificiul dozatorului, jgheabul 
pentru gheaţă şi găleata de 
fabricat gheaţă.

 - Acest lucru poate cauza 
accidentări sau pagube 
materiale.

• Nu introduceţi mâinile, 
picioarele sau obiectele 
metalice (cum ar fi beţişoarele 
etc.) în partea inferioară sau 
cea posterioară a frigiderului.
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 - Acest lucru poate provoca 
electrocutarea sau rănirea.

 - Muchiile ascuţite pot cauza 
accidentări.

• Nu încercaţi să reparaţi, 
dezasamblaţi sau 
modificaţi de unul singur 
aparatul.

 - Nu folosiţi nicio altă siguranţă 
(cum ar fi din cupru, fir de 
oţel etc.) decât siguranţa 
standard. 

 - Când sunt necesare 
repararea sau montarea din 
nou a aparatului, adresaţi-
vă celui mai apropiat centru 
service.

 - Nerespectarea acestei 
instrucţiuni poate produce 
electrocutare, incendiu, 
defecţiuni ale produsului sau 
accidente.

• Dacă aparatul 
generează un zgomot 
ciudat, foc, miros sau 
fum, scoateţi imediat 
ştecărul din priză şi 
contactaţi cel mai 
apropiat centru de 
service.

 - Nerespectarea acestei 
instrucţiuni poate duce la 

pericol de electrocutare sau 
de incendiu.

• Scoateţi ştecherul din priză 
înainte de înlocuirea becurilor 
interioare ale frigiderului.

 - În caz contrar, există riscul 
electrocutării.

• Dacă aveţi dificultăţi la 
înlocuirea becului, contactaţi 
agentul de service. 

• Dacă produsul este echipat 
cu LED, nu demontaţi 
capacul LED-ului şi LED-ul 
de unul singur.

 - Vă rugăm să contactaţi 
agentul de service.

• Introduceţi cu fermitate 
ştecherul în priza de perete. 
Nu folosiţi un ştecher 
deteriorat, un cordon de 
alimentare deteriorat sau o 
priză de perete slăbită.

 - Acest lucru poate provoca 
electrocutarea sau incendii.

• Nu puneţi recipiente pline cu 
apă pe aparat. 

 - În cazul vărsării lor, există 
un risc de incendiu sau 
electrocutare.

• Nu priviţi niciodată fix la 
lampa LED cu UV perioade 
lungi de timp. 

 - Aceasta poate avea ca 
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rezultat leziuni oculare 
datorate razelor ultraviolete.

SEMNE DE 
ATENŢIONARE 
PRIVIND UTILIZAREA
• Pentru a obţine cea mai 

bună performanţă a 
produsului,

 - Nu plasaţi alimentele prea 
aproape în faţa orificiilor de 
ventilare din partea posterioară 
a aparatului întrucât 
aceasta ar putea împiedica 
circulaţia liberă a aerului în 
compartimentul frigiderului.

 - Ambalaţi corespunzător 
alimentele sau introduceţi-
le în recipiente etanşe înainte 
de a le pune în frigider.

 - Nu puneţi lângă alimentele deja 
congelate alimente proaspete 
ce urmeazã a fi congelate.

• Nu aşezaţi pahare sau sticle 
sau băuturi carbonatate în 
congelator.

 - Recipientul se poate congela 
şi apoi sparge, iar acestea 
pot avea ca rezultat rănire.

• Respectaţi duratele maxime 
de păstrare şi datele de 
expirare ale bunurilor 
congelate.

ATENŢIE

• Nu este necesar să scoateţi 
frigiderul din priză dacă veţi 
lipsi până la trei săptămâni. 
Dacă însă lipsiţi mai mult de 
trei săptămâni, scoateţi toate 
alimentele. Scoateţi din priză 
cordonul de alimentare al 
frigiderului şi curăţaţi-l, spălaţi 
şi uscaţi.

• Nu puneţi băuturi 
acidulate sau spumante 
în compartimentul 
congelatorului. Nu puneţi 
flacoane sau recipiente din 
sticlă în congelator.

 - Când conţinutul îngheaţă, 
sticla se poate sparge, 
cauzând răniri de persoane şi 
pagube materiale.

• Nu schimbaţi funcţionalităţile 
frigiderului şi nu i le modificaţi.

 - Schimbările sau modiicările 
acestora pot duce la răniri de 
persoane şi/sau la pagube 
materiale. Orice schimbări 
sau modiicări efectuate de 
o terţă parte la acest aparat 
complet nu sunt acoperite 
de serviciul de garanţie 
Samsung, iar Samsung nu 
are nicio responsabilitate 
pentru problemele de 
siguranţă şi pentru pagubele 
care pot rezulta din 
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modiicările efectuate de o 
terţă parte.

• Nu blocaţi orificiile de aerisire.
 - Dacă orificiile de aerisire sunt 
blocate, în special cu pungă 
de plastic, frigiderul se poate 
răci exagerat. 

• Folosiţi numai generatorul de 
gheaţă furnizat cu frigiderul.

• Ştergeţi excesul de umezeală 
din interior şi lăsaţi uşile 
deschise.

 - În caz contrar, se pot 
produce mirosuri şi mucegai.

• Când frigiderul se umezeşte, 
scoateţi din priză fişa 
cordonului de alimentare şi 
contactaţi centrul de service 
Samsung Electronics.

SEMNE DE 
ATENŢIONARE 
PENTRU CURĂŢARE 
ŞI ÎNTREŢINERE
• Nu pulverizaţi produse de 

curăţare direct pe afişaj.
 - Pot dispărea literele tipărite 
pe afişaj.

• Dacă în aparat au pătruns 
orice substanţe străine, 
cum ar fi apa, deconectaţi 
ştecherul de la priză şi 

ATENŢIE

adresaţi-vă celui mai apropiat 
centru de service.

 - Nerespectarea acestei 
instrucţiuni poate duce la 
pericol de electrocutare sau 
de incendiu.

• Îndepărtaţi la intervale 
regulate toate substanţele 
străine, cum ar fi praful sau 
apa de pe bornele ştecherului 
şi punctele de contact cu 
ajutorul unei lavete uscate.

 - Deconectaţi ştecherul de la 
priză şi curăţaţi-l cu o lavetă 
uscată.

 - Nerespectarea acestei 
instrucţiuni poate duce la 
pericol de electrocutare sau 
de incendiu.

• Nu curăţaţi aparatul prin 
pulverizarea apei direct pe 
acesta. 

• Nu folosiţi pentru curăţare 
benzen, diluant sau Clorox, clor. 

 - Aceste substanţe pot 
deteriora suprafaţa aparatului 
şi pot provoca incendii.

• Nu introduceţi niciodată 
degetele sau obiecte în 
orificiul dozatorului.

 - Acest lucru poate cauza 
accidentări sau pagube 
materiale.
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• Înainte de curăţare sau 
de realizarea întreţinerii, 
deconectaţi aparatul de 
la priza de perete. 

 - Nerespectarea acestei 
instrucţiuni poate duce la 
pericol de electrocutare sau 
de incendiu.

SEMNE DE 
AVERTIZARE SEVERĂ 
PRIVIND UTILIZAREA
• Lăsaţi rafturile pe 

locurile lor astfel încât 
copiii să nu poată intra 
uşor înăuntru.

• Asiguraţi-vă înainte de 
debarasare că niciuna din 
conductele din spatele 
aparatul nu este deteriorată.

• R-600a sau R-134a se 
folosesc ca refrigerenţi. 
Controlaţi eticheta 
compresorului din spatele 
aparatului sau plãcuţa cu 
caracteristicile tehnice din 
interiorul frigiderului, pentru 
a vedea ce agent frigorific 
este folosit pentru frigiderul 
dvs. Când acest produs 
conţine un gaz inflamabil 
(agent frigorific R-600a), 
luaţi legătura cu autorităţile 

AVERTIZARE

locale în privinţa eliminării 
în condiţii de siguranţă a 
acestui produs. Ca gaz de 
expandare pentru izolaţie este 
utilizat ciclopentanul. Gazele 
din materialul de izolaţie 
necesită un procedeu special 
de debarasare. Vã rugãm sã 
contactaţi autoritãţile locale 
în privinţa eliminãrii ecologice 
a acestui produs. Înainte de 
eliminare, asiguraţi-vã cã 
niciuna din conductele din 
spatele aparatelor nu este 
deteriorată. Conductele vor fi 
tăiate în aer liber.

• Când vă debarasaţi de acest 
frigider sau de alte frigidere, 
scoateţi uşa/garniturile uşii, 
zăvorul uşii astfel încât să nu 
poată fi prinşi în interior copiii 
sau animalele. Copiii trebuie 
supravegheaţi pentru a vă 
asigura că nu intră şi nu se 
joacă cu aparatul.

 - Dacă se blochează înăuntru, 
copilul se poate răni şi se 
poate sufoca, decedând.

• Vă rugăm să vă debarasaţi 
de materialul de ambalare 
pentru acest produs într-un 
mod ecologic. 

• Nu lăsaţi materialele de 
ambalare la îndemâna 
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copiilor, deoarece acestea 
pot fi periculoase pentru 
copii. 

 - Dacă un copil îşi pune pe cap 
o pungă, acesta se poate 
sufoca.

SUGESTII 
SUPLIMENTARE 
PENTRU O UTILIZARE 
CORESPUNZĂTOARE

• În cazul unei întreruperi a 
alimentării cu curent electric, 
contactaţi oficiul local al 
companiei de electricitate 
şi întrebaţi cât va dura 
întreruperea.

 - Majoritatea penelor de 
curent, remediate într-o oră 
sau două, nu vor afecta 
temperaturile din frigider. 
Totuşi, în timpul întreruperii 
curentului, trebuie să 
reduceţi la minim numărul de 
deschideri ale uşii.

 - Dacă însă pana de curent 
durează mai mult de 24 ore, 
scoateţi toate alimentele 
congelate.

• Dacă frigiderul este prevăzut 
cu chei, acestea trebuie 
păstrate ferite de accesul 
copiilor şi nu în apropierea 

aparatului.
• Aparatul poate să nu 

funcţioneze la capacitate 
(posibilitatea dezgheţării 
conţinutului sau ridicarea 
temperaturii nepermis de mult 
în compartimentul alimentelor 
congelate) când este plasat 
un timp îndelungat la limita 
minimă a domeniului de 
temperaturi pentru care este 
conceput frigiderul.

• Nu depozitaţi alimente care 
se deteriorează uşor la 
temperaturi joase, precum 
bananele şi pepenii.

• Aparatul nu produce brumă, 
ceea ce înseamnă că nu 
este nevoie să-l dezgheţaţi 
manual, această operaţiune 
fiind efectuată automat.

• Creşterea temperaturii în 
timpul dezgheţării se poate 
conforma cerinţei ISO. 
Dar dacă doriţi să 
preîntâmpinaţi o creştere 
nedorită a temperaturii 
alimentelor congelate în timp 
ce aparatul se dezgheaţă, 
înveliţi alimentele congelate 
în mai multe straturi de hârtie 
de ziar.

• Orice creştere a temperaturii 
alimentelor congelate în 
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timpul dezgheţării le poate 
scurta durata de păstrare.

• Nu recongelaţi alimentele 
care au fost decongelate 
complet. 

Sugestii pentru economisirea 
energiei
 - Instalaţi aparatul într-o 
încăpere răcoroasă şi uscată, 
cu ventilaţie adecvată. 
Asiguraţi-vă că nu este 
expus razelor soarelui şi nu-l 
plasaţi niciodată lângă o 
sursă directă de căldură (de 
exemplu, un radiator).

 - Nu blocaţi niciodată orificiile 
sau grilele de aerisire ale 
aparatului.

 - Lăsaţi alimentele calde să se 
răcească înainte de a le pune 
în aparat.

 - Puneţi în frigider alimentele 
congelate pentru a le 
dezgheţa. Puteţi astfel utiliza 
temperaturile reduse ale 
produselor congelate pentru 
a răci alimentele din frigider.

 - Nu lăsaţi deschisă prea mult 
timp uşa aparatului când 
introduceţi sau scoateţi 
alimentele. Cu cât ţineţi uşa 
deschisă mai puţin timp, cu 

atât mai puţină gheaţă se va 
forma în congelator.

 - Lăsaţi un spaţiu gol la 
dreapta, la stânga, în spate şi 
deasupra la instalare. 
Aceasta va ajuta la reducerea 
consumului de energie şi la 
menţinerea facturilor la valori 
mici.

 - Pentru a obţine o eficienţă 
energetică maximă a acestui 
produs, lăsaţi toate rafturile, 
sertarele şi coşurile în poziţia 
stabilită de către fabricant.
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PREGĂTIREA PENTRU 
INSTALARE A FRIGIDERULUI

Vă felicităm pentru cumpărarea frigiderului dvs. 
Samsung. 
Sperăm că vă veţi bucura de dotările de ultimă oră 
şi eficienţa pe care o oferă acest aparat nou.

• Acest frigider trebuie instalat şi amplasat corect, 
în conformitate cu manualul, înainte de a fi 
utilizat.

• Folosiţi acest aparat numai conform destinaţiei 
sale şi a celor descrise în acest manual de 
instrucţiuni.

• Recomandăm insistent ca toate reparaţiile să fie 
efectuate de persoane calificate.

• Vă rugăm să vă debarasaţi de materialul de 
ambalare pentru acest produs într-un mod 
ecologic.

• Scoateţi priza cordonului de alimentare 
din priză înainte de înlocuirea becului 
interior al frigiderului.

 - În caz contrar, există riscul electrocutării.

Alegerea celui mai bun loc pentru frigider
• Alegeţi un loc care să nu fie în bătaia soarelui.
• Alegeţi un loc cu podea orizontală (sau 

apropiată de orizontală).
• Alegeţi un loc cu spaţiu suficient pentru ca uşile 

frigiderului să se poată deschide uşor.
• Instalaţi frigiderul pe o suprafaţă plată suficient 

de mare.

AVERTIZARE

 - Dacă frigiderul nu este orizontal, sistemul intern 
de răcire poate să nu funcţioneze corect.

 - Spaţiul total necesar utilizării. 
Consultaţi desenul şi dimensiunea de mai jos.

instalarea frigiderului dvs.

1850 mm
sau

1780 mm

100 mm

50 mm

cel puţin 
50 mm

994 mm

10
62

,4
 m

m

cel puţin 
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595 mm

60
2,

2 
m

m

12
14

,7
 m

m

135º
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• Îndepărtaţi hârtia de pe distanţier, apoi 
ataşaţi un distanţier (blocul gri) pe 
partea posterioară a frigiderului pentru 
o mai bună performanţă. 
Asiguraţi-vă că un distanţier este fixat 
conform imaginii de mai sus atunci 
când instalaţi frigiderul. Astfel se 
îmbunătăţeşte performanţa frigiderului. 
(Numai pentru modelele RB31F***B, 
RB29F***B)

• Lăsaţi un spaţiu suficient la dreapta, 
la stânga, în spate şi deasupra pentru 
circulaţia aerului. 
Aceasta va ajuta la reducerea 
consumului de energie şi la menţinerea 
facturilor la valori mici.

• Nu instalaţi frigiderul în locuri unde temperatura 
va scădea sub 10 °C.

• Asiguraţi-vă că aparatul poate fi mutat fără 
probleme, în cazul în care este nevoie de 
întreţinere sau de reparaţii.

Când instalaţi, deserviţi sau curăţaţi în 
spatele frigiderului, aveţi grijă să trageţi 
afară unitatea dreaptă şi s-o împingeţi 
înapoi tot dreaptă după terminare. 
De asemenea, asiguraţi-vă că podeaua 
încăperii rezistă la frigiderul umplut 
complet. În caz contrar, acesta poate 
cauza deteriorarea podelei.

Vă rugăm să înfăşuraţi porţiunea 
suplimentară a cordonului de alimentare în 
spatele frigiderului, astfel încât acesta să 
nu ajungă pe podea, prevenind strivirea 
cordonului de alimentare de către role la 
schimbarea locului.

ATENŢIE

ATENŢIE

AŞEZAREA ORIZONTALÃ PE PODEA
Pentru instalarea corectă, acest frigider trebuie 
plasat pe o suprafaţã orizontalã din material 
rezistent, având aceeaşi înãlţime cu restul podelei. 
Această suprafaţă trebuie să fie suficient de 
rezistentă pentru a suporta un frigider plin (sau 
aproximativ 65 kg). Pentru a proteja finisajul 
podelei, tăiaţi o bucată mare de carton şi plasaţi-o 
sub frigider în partea unde lucraţi.

• Tragerea sau împingerea frigiderului ar 
putea deteriora podeaua. 
Mutarea frigiderului după instalare ar 
putea deteriora podeaua.

ORIZONTALIZAREA 
FRIGIDERULUI

Dacă partea din faţă a aparatului este uşor mai 
ridicată decât spatele, uşa poate fi deschisă şi 
închisă mai uşor.

Cazul 1) Aparatul este aplecat spre stânga.
Rotiţi piciorul de reglare din stânga în direcţia 
săgeţii până ce aparatul este nivelat pe orizontală.

Cazul 2) Aparatul este aplecat spre dreapta.
Rotiţi piciorul de reglare din dreapta în direcţia 
săgeţii până ce aparatul este orizontal.

< Cazul2 >
< Cazul1 >

Distanţier

Distanţier
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INSTALAREA FRIGIDERULUI

Acum că aveţi noul dvs. frigider instalat şi în 
poziţie, sunteţi gata să-l puneţi în funcţiune şi să vă 
bucuraţi din plin de dotările şi funcţiile aparatului. 
După parcurgerea următoarelor etape, frigiderul 
dvs. trebuie să fie complet operaţional. 
Dacă nu, controlaţi mai întâi alimentarea cu curent 
şi sursa de electricitate sau încercaţi capitolul de 
depanare de la spatele acestui manual de utilizare. 
Dacă aveţi întrebări suplimentare, contactaţi centrul 
de service electronic Samsung.

1. Plasaţi frigiderul într-un loc corespunzător, cu o 
distanţă rezonabilă între perete şi frigider. 
Consultaţi instrucţiunile de instalare din acest 
manual.

2. După ce frigiderul este racordat la reţea, 
asiguraţi-vă că becul interior se aprinde când 
deschideţi uşa.

3. Setaţi comanda temperaturii la valoarea cea 
mai scăzută şi aşteptaţi o oră. 
Congelatorul trebuie să se răcească uşor şi 
motorul trebuie să funcţioneze lin.

4. După cuplarea alimentării electrice a frigiderului, 
vor fi necesare câteva ore pentru a se atinge 
temperatura corespunzătoare. 
După ce temperatura frigiderului este suficient 
de scăzută, puteţi păstra în frigider alimente şi 
băuturi.

După pornirea frigiderului, se va auzi 
o alarmă. Apăsaţi butonul Freezer 
(Congelator) sau Fridge (Frigider). 
(Doar modelul cu funcţia zonă cu răcire 
selectată) 
Consultaţi pagina 23, „Folosirea panoului 
de comandă”.

INVERSAREA UŞII (OPŢIONAL)

Înainte de a inversa uşa frigiderului, asiguraţi-vă că 
aţi scos aparatul din priză. Samsung recomandă ca 
inversarea deschiderii uşii să fie efectuată doar de 
furnizori de servicii autorizate de Samsung. Acesta 
se va face pe bază de plată la cheltuiala clientului.

Orice pagubă cauzată de încercarea de a 
inversa deschiderea uşii nu este acoperită 
de garanţia aparatului oferită de fabricant.  
Toate reparaţiile necesare din această 
cauză vor fi efectuate pe bază de plată la 
cheltuiala clientului.

1. Înainte de a inversa uşile frigiderului, asiguraţi-
vă că acesta este deconectat de la alimentarea 
cu electricitate şi că toate alimentele au fost 
scoase din el.

2. Dacă clientul nu se simte capabil sã urmeze cu 
stricteţe instrucţiunile din manualul utilizatorului, 
trebuie contactat un inginer de service calificat 
Samsung pentru a efectua aceastã schimbare.

3. Nu conectaţi frigiderul la alimentarea cu 
electricitate imediat după terminarea procesului 
de inversare a uşilor, ci aşteptaţi cel puţin o oră.

Scule necesare

Neincluse în furniturã

Şurubelniţă cu 
cap Phillips 
(în cruce)

Şurubelniţă cu 
cap plat (-)

Cheie de 11 mm 
(pentru axul 
balamalei)

Neincluse în 
furniturã

Piesă suplimentară

Cheie tubulară 
de 8 mm 

(pentru şuruburi)

Capac balama / 
Capacul distanţierului uşii 
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1. Scoateţi învelitoarea cablurilor ( 1 ) şi căpăcelul 
uşii L ( 2 ).

2. Demontaţi balamaua învelitorului pentru a 
împinge un cârlig conform imaginilor de mai jos.

3. Deconectaţi carcasa. Şi demontaţi cele 
2 şuruburi de pe balamaua superioară şi 
balamaua superioară.

Uşa este grea; aveţi grijă să nu vă răniţi 
când o scoateţi.ATENŢIE

4. Scoateţi uşa frigiderului din balamaua de mijloc 
ridicând-o cu atenţie drept în sus.

Uşa este grea; aveţi grijă să nu vă răniţi 
când o scoateţi.

5. Demontaţi balamaua de mijloc.

6. Scoateţi uşa congelatorului din balamaua 
inferioară ridicând-o cu atenţie drept în sus.

Uşa este grea; aveţi grijă să nu vă răniţi 
când o scoateţi.

ATENŢIE

ATENŢIE

( 2 )

( 1 )
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7. Aşezaţi cu grijă frigiderul. Demontaţi piciorul ( 1 ) 
şi balamaua inferioară ( 2 ).

8. Scoateţi şurubul ( 1 ) din partea dreapta jos 
a uşii congelatorului şi frigiderului. Comutaţi 
maneta de închidere automată ( 2 ) de la 
dreapta la stânga.

9. Asamblaţi balamaua de mijloc cu ajutorul 
şurubelniţei cu cap Phillips (+). 
Mai întâi, asamblaţi uşa congelatorului 
şi balamaua de mijloc. Şi apoi asamblaţi 
balamaua inferioară şi uşa frigiderului cu 
ansamblul balama superioară.

Procedura de asamblare a uşii 
• Balama de mijloc → Uşa congelatorului 

→ Balama inferioară → Uşa frigiderului 
cu ansamblu balama superioară

Aveţi grijă să nu vă răniţi în timpul 
operaţiunii.ATENŢIE

10. Schimbaţi poziţia balamalei inferioare şi a 
piciorului (dreapta → stânga). 
Asamblaţi balamaua inferioară după ce aşezaţi 
uşa frigiderului în balamaua din mijloc.

• Dezasamblaţi ghidajul pentru închidere 
automată şi axul balamalei ( 1 ).

• Asamblaţi axul balamalei şi ghidajul 
pentru închidere automată conform 
acestei imagini.

• Scoateţi capacul de reglaj al panoului 
de comandă ( 2 ) din învelitorul panoului 
de comandă ( 3 ) conform imaginii.

11. După demontarea reglajului învelitorului ( 1 ), 
treceţi cablurile uşii ( 2 ) în direcţia de pe partea 
opusă de pe uşa frigiderului (numai modelul cu 
aişaj). Asamblaţi reglajul învelitorului cu şurubul 
( A ) aşa cum este prezentat în Imaginea ( 3 ).

înainte

după

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 3 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )

( A )

( 1 )

( 3 )

( B )
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12. Utilizaţi cheia de 11 mm pentru a desprinde 
axul balamalei superioare. Inversaţi balamaua 
superioară şi montaţi din nou axul acesteia.

13. Introduceţi balamaua superioară pentru a 
mări puţin oriiciul şi apoi scoateţi balamaua 
superioară pentru asamblarea uşii frigiderului.

Pas pentru asamblare
• Asamblaţi balamaua superioară pe uşa 

frigiderului.
• Asamblaţi balamaua mijlocie pe uşa 

frigiderului.
• Introduceţi balamaua superioară la 

incintă.
• Asamblaţi cu şurubul.

14. Conectaţi irul şi apoi introduceţi-l în reglajul 
învelitorului. 
Introduceţi irul în balamaua învelitorului şi apoi 
pliaţi instrumentul de ixare pentru a nu se 
dezasambla, ca în igura de mai jos.

15. Asamblaţi balamaua învelitorului pentru a se 
potrivi cu balamaua.

16. Modiicaţi direcţia cablurilor uşii spre partea 
opusă şi montaţi învelitorul uşii.
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17. Inversaţi mânerele de pe stânga pe dreapta.

18. Desprindeţi garniturile uşilor frigiderului şi 
congelatorului şi ixaţi-le la loc după ce le-aţi 
rotit cu 180˚.

Când inversaţi uşa congelatorului, detaşaţi 
garnitura uşii congelatorului şi garnitura 
interioară din stânga ( A ). Apoi ixaţi 
garnitura interioară din dreapta ( B ). 
Fixaţi garnitura uşii congelatorului după ce 
o rotiţi cu 180°. 
(Numai pentru modelele RB31F***B, 
RB29F***B)

( A )
( B )
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exploatarea frigiderului
UTILIZAREA PANOULUI DE 
COMANDĂ

Se aude un semnal sonor scurt ori de 
câte ori apăsaţi un buton.
Atunci când nu apăsaţi niciun buton, 
LED-urile congelatorului, frigiderului şi ale 
zonei cu răcire selectată se sting, pentru 
un consum minim de energie. Dar LED-
urile pentru Congelare rapidă şi Vacanţă 
sunt aprinse la funcţiile corespunzătoare. 
(Numai pentru modelele RB31F***B, 
RB29F***B)

1  Congelator
Apăsaţi butonul Freezer (Congelator) pentru a fixa 
temperatura dorită, în intervalul -15 °C şi -23 °C. 
Temperatura fixată implicit este de -19 °C şi, ori 
de câte ori apăsaţi butonul Freeze (Congelator), 
temperatura se va modifica în ordinea următoare, 
iar indicatorul de temperatură va afişa temperatura 
dorită.

-21 °C-19 °C -23 °C -15 °C -17 °C

Apăsaţi acest buton timp de 3 secunde pentru a 
activa funcţia congelare rapidă. 

Indicatorul congelare rapidă (   ) se va lumina 
şi frigiderul va scurta timpul necesar congelării 
produselor din congelator. 
Această funcţie va fi activată timp de 50 de ore şi 
indicatorul congelatorului nu va modifica afişajul. 
Ea se decuplează automat. Când procesul de 
congelare rapidă este finalizat, indicatorul congelare 
rapidă se decuplează, iar congelatorul comută 
la loc pe setarea anterioară de temperatură. 
Dacă utilizaţi această funcţie, consumul de 
energie va creşte. Nu uitaţi să o dezactivaţi când 
nu aveţi nevoie de ea şi readuceţi congelatorul 
la setarea originală de temperatură. Pentru a 
dezactiva această funcţie, apãsaţi butonul Freezer 
(Congelator) timp de 3 secunde. Dacă trebuie să 
congelaţi cantităţi mari de alimente, activaţi funcţia 
congelare rapidă cu 20 de ore înainte.

2  Frigider
Apăsaţi butonul frigiderului pentru a regla frigiderul 
la temperatura dorită, între 1 °C şi 7 °C. 
Temperatura fixată implicit este de 3 °C şi, ori 
de câte ori apăsaţi butonul Fridge (Frigider), 
temperatura se va modifica în ordinea următoare, 
iar indicatorul de temperatură va afişa temperatura 
dorită.

2 °C3 °C 1 °C 7 °C 5 °C

Apăsaţi acest buton timp de 3 secunde pentru a 
activa funcţia vacanţă. Indicatorul Vacanţă (   ) 
se va aprinde, iar frigiderul va seta temperatura la 
mai puţin de 17 °C pentru a minimiza consumul de 
energie când plecaţi într-o vacanţă lungă sau într-o 
călătorie de afaceri sau nu aveţi nevoie de frigider 
o perioadă mai lungă. Cât timp funcţia vacanţă 
este activată, compartimentul congelatorului 
rămâne activ. Funcţia vacanţă va fi dezactivată 
automat dacă reglaţi temperatura frigiderul cât timp 
această funcţie este activă. Asiguraţi-vă că aţi scos 
alimentele din compartimentul frigiderului înainte de 
a utiliza funcţia vacanţă.

Cât timp funcţia vacanţă este activată, 
zona cu răcire selectată nu va funcţiona. 
Când funcţia vacanţă se va inactiva, se va 
activa funcţia zona cu răcire selectată.

TIP A TIP B

231 21

TIP C

21
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3  Zonă cu răcire selectată
Apăsaţi butonul Coolselect Zone (Zonă cu răcire 
selectată) pentru a activa funcţia zona cu răcire 
selectată. 
Indicatorul zonă cu răcire selectată (   ) se va 
lumina, după care puteţi depozita carne şi peşte. 
Apăsaţi din nou butonul Coolselect Zone (zonă 
cu răcire selectată), indicatorul zonă cu răcire 
selectată (   ) se va stinge, după care puteţi 
depozita legume.

Cât timp funcţia vacanţă este activată, 
apăsarea butonului Coolselect Zone (zonă 
cu răcire selectată) nu va funcţiona.

Alarmă temperatură (doar modelul cu 
funcţia zonă cu răcire selectată)
• Când compartimentul congelatorului este prea 

cald din cauza unei pene de curent, LED-ul 
temperatură clipeşte şi se aude sunetul alarmei. 
Apăsaţi butonul Freezer (Congelator) sau Fridge 
(Frigider) pentru a le opri.

• Ar putea apărea următorul avertisment: 
 - Când frigiderul este pornit.
 - Compartimentul congelatorului este prea cald 

din cauza unei pene de curent.

• Unele din caracteristici, cum ar fi 
rezervorul de apă şi zona cu răcire 
selectată ( 1 ), pot fi diferite şi ar putea 
să nu fie disponibile, în funcţie de 
model.

• Fructele sau legumele pot îngheţa în zona cu 
răcire selectată. (opţional)

• Pentru a congela rapid cantităţi mari de 
alimente, folosiţi sertarul cel mai de jos ( 2 ), în 
care alimentele îngheaţă extrem de rapid.

RAFT SUPLIMENTAR

Dacă raftul suplimentar este furnizat ca 
opţiune, puteţi scoate toate sertarele cu 
excepţia celui inferior ( 2 ) şi aşeza raftul 
suplimentar imediat deasupra sertarului 
inferior.
Acesta nu afectează caracteristicile 
termice şi mecanice.
Pentru modelele prevăzute cu raft 
suplimentar, volumul declarat al 
compartimentului de congelare este 
calculat cu aceste sertare scoase.

CARACTERISTICILE 
COMPARTIMENTULUI CONGELATORULUI

Marcajul alimentelor congelate pe panoul uşii

Figurile de mai sus cu simbolurile indică perioada 
de depozitare permisă a produsului în luni. 
Când cumpăraţi produsul congelat, fiţi atenţi la 
data fabricării sau la data de expirare.

1

2
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Congelarea alimentelor
Congelaţi doar alimente proaspete, nedeteriorate. 
Păstraţi alimentele care trebuie congelate departe 
de alimentele care au fost deja congelate. Pentru a 
preveni ca alimentele să-şi piardă gustul sau să se 
usuce, păstraţi-le în recipiente etanşe.

Ambalaţi corect alimentele:
1. Puneţi alimentele în ambalaj.
2. Eliminaţi tot aerul.
3. Închideţi ambalajul.
4. Puneţi o etichetă pe ambalaj, menţionând 

conţinutul şi data.

Următoarele produse nu sunt potrivite pentru 
ambalarea alimentelor:
Hârtie de ambalare, hârtie cerată, celofan, 
pungi pentru deşeuri menajere, sau sacoşe de 
cumpărături.

Următoarele produse sunt potrivite pentru 
ambalarea alimentelor:
Folie din plastic, folie din spumă de polietilenă şi 
cutii de răcire. Aceste produse pot fi cumpărate de 
la distribuitor.

Următoarele produse sunt potrivite pentru 
închiderea alimentelor ambalate:
Benzi din cauciuc, cleme din plastic, sfoară, bandă 
rezistentă la răcire sau similare. Sacoşele şi foliile 
din spumă de polietilenă pot fi închise cu o folie de 
etanşare.

Durata de păstrare a alimentelor congelate
Durata de păstrare depinde de tipul alimentelor. 
La o setare de temperatură de -18 °C:
• Carne de pui proaspătă (pui întregi), carne 

proaspătă (cotlete, fripturi) : până la 12 luni
• Peşte (peste fără grăsime, peşte prăjit), creveţi 

scoici, calmari  proaspeţi: până la 6 luni
• Pizza, cârnaţi: până la 2 luni
Pentru durata de păstrare consultaţi site-ul web al 
FDA (http://www.fda.gov/).

• Nerespectarea acestei perioade poate 
provoca toxiinfecţie alimentară.ATENŢIE

Cumpărarea şi depozitarea alimentelor 
congelate
Când cumpăraţi alimente congelate, respectaţi 
următoarele:
• Verificaţi dacă ambalajul nu este deteriorat.
• Verificaţi data de expirare.
• Temperatura congelatorului supermarket-

ului trebuie să fie -18 °C sau mai mică. În 
caz contrar, durata de păstrare a alimentelor 
congelate se reduce.

• Cumpăraţi la final alimentele congelate. 
Ambalaţi alimentele într-un ziar sau puneţi-le 
într-o geantă de răcire şi duceţi-le acasă.

• Acasă puneţi imediat alimentele congelate în 
compartimentul congelatorului. Consumaţi 
alimentele congelate înaintea expirării perioadei 
de valabilitate.

Decongelarea alimentelor congelate
În funcţie de tip şi de aplicare, alegeţi una dintre 
următoarele opţiuni:
• La temperatura camerei.
• În frigider.
• Într-un cuptor electric, prevăzute cu/fără 

ventilator pentru aer cald.
• Într-un cuptor cu microunde.

Nu recongelaţi alimentele care au 
început să se decongeleze sau care au 
fost deja decongelate. Alimentele nu 
pot fi recongelate până când nu au fost 
preparate (fierte sau prăjite).

Nu depozitaţi mai mult timp produsele congelate 
decât perioada maximă de depozitare.
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UTILIZAREA DOZATORULUI DE 
APĂ (OPŢIONAL)

Cu dozatorul de apă, puteţi obţine uşor apă rece 
fără a deschide uşa frigiderului.

• Ridicaţi suportul de 
flacoane ( 1 ).

• Ridicaţi şi trageţi afară 
rezervorul de apă ( 2 ).

 - Apucaţi mânerele de pe 
ambele părţi pentru a 
ridica rezervorul de apă.

 - Curăţaţi interiorul rezervorului de apă înainte de 
a-l utiliza pentru prima dată.

• Umpleţi cu apă rezervorul de apă, asigurându-
vă că este într-o poziţie stabilă, permiţând 
alimentarea prelungită cu apă prin orificiul de 
ieşire.

 - Umpleţi cu apă până la 4,5 l. Dacă este umplut 
cu mai mult decât atât, apa poate deversa când 
se pune capacul.

 - Dacă după umplerea rezervorului cu apă pentru 
prima dată apar scurgeri, scoateţi aproximativ 
500 ml de apă.

 - Rezervorul nu poate fi umplut cu apă în timp ce 
se află în frigider.

• Metoda 1.
 - Umpleţi cu apă ridicând capacul rotund în 

direcţia săgeţii pentru a-l deschide.

• Metoda 2.
 - Umpleţi cu apă după apucarea şi ridicarea 

capacului mare pentru a-l deschide.

Când montaţi rezervorul de apă după 
curăţare, asiguraţi-vă să montaţi robinetul 
dozatorului. Acest lucru poate cauza 
scurgerea apei.

ATENŢIE

• Închideţi uşa frigiderului după 
instalarea rezervorului de apă.

 - Verificaţi ca robinetul 
dozatorului să fie afară după 
închiderea uşii.

Fixaţi strâns rezervorul 
de apă pe uşa 
frigiderului. 
În caz contrar, rezervorul 
de apă poate să nu funcţioneze corect. 
Nu folosiţi frigiderul fără rezervorul de apă. 
În caz contrar, acest lucru poate cauza o 
problemă de eficienţă.

Nu puneţi în rezervorul de apă nimic 
altceva în afară de apă, de exemplu apă 
minerală sau apă distilată.

• Plasaţi un pahar sub orificiul de ieşire a apei şi 
împingeţi uşor pârghia dozatorului cu paharul. 
Asiguraţi-vă că paharul este aliniat cu dozatorul 
pentru a preveni vărsarea apei.

Verificaţi ca dispozitivul de blocare să fie 
pe deblocare. La această setare poate fi 
dozată doar apă.

SCOATEREA COMPONENTELOR 
INTERIOARE

Montaţi rafturile frigiderului în poziţia 
corectă şi nu le puneţi răsturnate. Acest 
lucru poate cauza accidentări sau pagube 
materiale.

Când aşezaţi la loc rafturile, asiguraţi-
vă că partea cu eticheta „Faţă” este 
îndreptată către partea frontală a 
frigiderului.

ATENŢIE

ATENŢIE

ATENŢIE

ATENŢIE

1

2

Rezervor de apã

Robinetul dozatorului

Capac rotund

Pârghia 
dozatorului

BLOCARE DEBLOCARE
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Rafturi
Ridicaţi uşor rafturile cu 
ambele mâini şi trageţi-le 
spre dvs. (Raft de sticlă)

Nu puneţi rafturile 
răsturnate sau inversate. 
Există riscul să cadă.

Apărătorile de pe uşă
Apucaţi ferm apărătorile de 
pe uşă, cu ambele mâini ăi 
ridicaţi-le uşor pentru a le 
scoate.

Rezervor de apã
Ridicaţi suportul de 
flacoane, după care apucaţi 
ferm rezervorul de apă cu 
ambele mâini şi ridicaţi-l 
uşor câtre dvs. pentru a-l 
scoate.

În funcţie de model, s-ar putea să nu fie 
disponibil un rezervor de apă.

Sertare
Trageţi complet în afară 
sertarele şi ridicaţi-le uşor 
pentru a le extrage.

• Dacă sertarele se 
înţepenesc de uşă, scoateţi sertarul ridicându-l 
după ce aţi scos rafturile.

ATENŢIE

CURĂŢAREA FRIGIDERULUI

Nu folosiţi pentru curăţare benzen, diluant 
sau Clorox™. 
Acestea pot deteriora suprafaţa aparatului 
şi pot genera un risc de incendiu.

Nu pulverizaţi apă pe frigider cât timp 
este conectat la reţea, întrucât aceasta 
ar putea cauza electrocutare. Nu curãţaţi 
frigiderul cu benzen, diluant sau detergent 
pentru maşini, existând un risc de 
incendiu.

1. Deconectaţi de la priză cordonul de alimentare 
al frigiderului.

2. Umeziţi puţin cu apă o lavetă care nu lasă 
scame sau un şerveţel de hârtie.

Nu foloşiţi niciun fel de detergent pentru 
curăţarea frigiderului deoarece acesta 
poate decolora sau deteriora frigiderul.

3. Ştergeţi interiorul şi exteriorul frigiderului până 
când acesta este curat şi uscat.

4. Conectaţi la priză cordonul de alimentare al 
frigiderului.

Când din dozatorul 
de apă nu iese 
apă, apăsaţi uşor 
partea superioară a 
rezervorului de apă.

ÎNLOCUIREA LED-ULUI

Dacã LED-ul interior sau exterior s-a ars, nu 
demontaţi singur capacul LED-ului şi LED-ul.

Vă rugăm să contactaţi agenţii de service.

AVERTIZARE

ATENŢIE
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depanarea
PROBLEMĂ SOLUŢIE

Aparatul nu 
funcţionează deloc 
sau temperatura 
este prea ridicată.

• Verificaţi dacă fişa de alimentare este racordată corect în priză.
• Este setat corect controlul temperaturii pe panoul frontal?
• Este aparatul în bătaia soarelui sau sunt prin apropiere eventuale surse de căldură?
• Spatele aparatului este prea aproape de perete?

Alimentele din 
frigider sunt 
îngheţate.

• Este setat controlul temperaturii pe panoul frontal la temperatura cea mai scăzută?
• Este temperatura mediului înconjurător prea scăzută?

Se aud zgomote 
neobişnuite.

• Verificaţi dacă aparatul este instalat pe o podea orizontală şi plană.
• Spatele aparatului este prea aproape de perete?
• Au căzut obiecte străine în spatele aparatului sau sub aparat?
• Zgomotul provine de la compresorul din aparat?
• Sunetul se produce când diferitele accesorii se contractă sau se dilată.

Colţurile din faţă 
şi părţile laterale 
ale aparatului sunt 
calde şi începe 
să se formeze 
condens.

• În colţurile din faţă ale aparatului sunt instalate conducte rezistente la căldură pentru a 
preveni formarea condensului. Când temperatura mediului înconjurător creşte, acest 
lucru nu poate fi întotdeauna eficient. Totuşi, acesta nu este un fenomen anormal.

• În perioade cu multă umezeală, pe suprafaţa exterioară a aparatului se poate forma 
condens când umezeala din aer vine în contact cu suprafaţa rece a aparatului.

În aparat se aude 
gâlgâitul unui 
lichid.

• Acesta este agentul frigorific, care răceşte interiorul aparatului.

În aparat există un 
miros urât.

• S-au vărsat alimente în interiorul frigiderului? 
• Aveţi grijă ca alimentele cu miros puternic (de exemplu, peşte) să fie bine învelite astfel 

încât să fie închise etanş.
• Curăţaţi periodic frigiderul şi aruncaţi toate alimentele alterate sau suspecte.

Există un strat de 
gheaţă pe pereţii 
aparatului.

• Orificiile de aerisire sunt blocate de către alimentele păstrate în interiorul frigiderului?
• Distanţaţi cât se poate de mult alimentele pentru a îmbunătăţi ventilaţia.
• Este uşa complet închisă?

Se formează 
condens pe 
peretele interior 
al aparatului şi în 
jurul legumelor.

• Alimente cu conţinut ridicat de apă sunt păstrate neacoperite la un grad ridicat de 
umiditate sau uşa a fost lăsată deschisă un timp îndelungat.

• Păstraţi alimentele acoperite sau în recipiente etanşe.
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Limitele de temperatură a mediului înconjurător
Acest frigider/congelator este conceput să funcţioneze la temperaturi ale mediului înconjurător specificate 
de plăcuţa indicatoare cu datele tehnice.

Temperaturile interne pot fi influenţate de factori precum locul de amplasare a frigiderului/
congelatorului, temperatura mediului înconjurător şi frecvenţa cu care se deschide uşa. 
Potriviţi temperatura după necesităţi pentru a compensa aceşti factori.

Clasa Simbol
Intervalul de temperaturi ale mediului (°C)

IEC 62552 (ISO 15502)

Climă temperată extinsă SN de la +10 la +32

Climă temperată N de la +16 la +32

Climă subtropicală ST de la +16 la +38

Climă tropicală T de la +16 la +43

Romanian

Cum se elimină corect acest produs
 (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile 
sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri 
menajere la inalul duratei lor de utilizare. Dat iind că eliminarea necontrolată a deşeurilor 
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole 
de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea 
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se 
intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a i reciclate 
în mod ecologic.  
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile 
din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate 
împreună cu alte deşeuri comerciale.

SAMSUNG Electronics Romania, Platinum Business and Convention Center,
172 - 176 Bucharest - Ploiesti Street, Building A, 5th loor, Sector 1,

Zip code 013686, Bucharest, Romania
Tel : 08008 SAMSUNG (08008 726 7864)

TOLL FREE No.
www.samsung.com
FAX : 3162 08151
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