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funktioner hos ditt nya kylskåp
Huvudfunktioner Hos ditt nya kylskåp
Ditt Samsung Side-By-Side-kylskåp är utrustat med flera innovativa energi-, förvarings- och 
utrymmessparfunktioner.

•	 twin Cooling plus™
Genom att övervaka kylskåps- och frysutrymmenas status i realtid,  
körs båda evaporatorerna under optimala förhållanden, vilket gör det
möjligt att hålla en värdlsledande låg fuktnivå i kylskåpsdelen och
utöka lagringstiden med bibehållen fräschör.

•	 Multi airflow
Ger en jämnt fördelad kyla i hela kylskåpet så att optimal temperatur erhålls
för att hålla varorna fräscha.

•	 led-tornbelysning
Se allt i ett nytt ljus med LED-tornbelysning.

•	 förstklassigt utformad is- och vattendispenser
Snabb och enkel åtkomst till filtrerat vatten och iskuber/krossad is med den
utvändiga dispensern.

•	 utvändig digital inställningsdisplay
Det är lätt att ställa in kylskåpet via den utvändiga digitala displayen. Den visar temperaturen 
i kylskåpet,
 när filtret ska bytas och styr även is- och vattendispensern.

•	 Clear view icemaker
Ismaskinen är placerad i frysens dörr för att underlätta användning av frysens hyllyta. Is 
skapas snabbt. Du kan dessutom kontrollera mängden is via det genomskinliga glaset.

Ce-information
Denna produkt är tillverkad I enlighet med lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och direktivet 
för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC) och Eco-design direktivet (2009/125/EC) 
implementeringsbestämmelse (EC) Nr 643/2009 utfärdad av EU.

Skriv upp modellen och seienumret för att enkelt 
komma åt informationen i framtiden. Du hittar 
modellnumret på vänstra väggen i kyl/frysskåpet.

Modellnummer  
Serienummer  

2_ funktioner hos ditt nya kylskåp
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säkerhetsinformation
sÄkerHetsinforMation

•  Innan du börjar använda apparaten bör du läsa den här handboken noga och spara den för 
framtida bruk.

•  Egenskaperna hos din apparat kan skilja sig något från de som beskrivs i denna handbok, 
eftersom boken täcker flera olika modeller.

FÖRSIKTIGHETS-/VARNINGSSYMBOLER SOM ANVÄNDS

VARNING
Visar att det föreligger risk för dödliga eller allvarliga skador.

IAKTTAG	
FÖRSIKTIGHET

Anger att det föreligger risk för person- eller materialskada.

ANDRA SYMBOLER SOM ANVÄNDS

Representerar något du INTE får göra.

Representerar något du INTE får ta isär.

Representerar något du INTE får vidröra.

Representerar instruktioner du måste följa.

Indikerar att du måste ta ut strömkontakten från vägguttaget.

Indikerar att jordning krävs för att förhindra elchock.

Det rekommenderas att denna symbol åtgärdas av en servicetekniker.

De	här	varningssymbolerna	finns	till	för	att	förhindra	personskador.
Följ	dem	noggrant.
När	du	läst	detta	avsnitt,	spara	det	på	ett	säkert	ställe	för	framtida	bruk.

•  Kyl/frysskåpet måste installeras och placeras enligt installationsanvisningarna innan det 
används.

• Använd endast denna produkt på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
• Vi rekommenderar starkt att alla reparationer utförs av en kvalificerad servicetekniker.
•  R600a eller R134a används som kylmedel. Kontrollera märkningen på kompressorn på 

baksidan av kyl/frysskåpet och märkningen inne i kyl/frysskåpet för att se vilket kylmedel som 
används i ditt kyl/frysskåp.

•  Kylmedlet R600a är en naturlig miljövänlig gas, men är även brandfarlig. Var därför 
försiktig vid transport och installation, så att inga delar av kylkretsen går sönder.

•  Om kylmedel sprutar ut ur ledningarna kan det fatta eld eller orsaka ögonskada. Om 
en läcka upptäcks, undvik öppna lågor eller gnistor och lufta rummet där apparaten är 
placerad under flera minuter.

säkerhetsinformation _3

VARNING

VARNING

DA99-01745D(1.3)-SV3.indd   3 2010.8.20   1:32:11 PM



•  För att undvika att en brandfarlig gas-luftblandning bildas om en läcka uppstår i kylkretsen, 
ska storleken på rummet där apparaten placeras vara anpassat till hur mycket kylmedel som 
används.

•   Starta aldrig en apparat som visar tecken på skada. Kontakta din återförsäljare om du är 
osäker.

• Rummet måste vara 1m3 i storlek per 8g kylmedel R600a i apparaten.
•  Mängden kylmedel i ditt kyl/frysskåp finns angiven på märkplåten inne i kyl/frysskåpet.
• Gör dig av med förpackningsmaterialet till denna produkt på ett miljövänligt sätt.
• Dra ut stickkontakten från uttaget innan du byter den invändiga lampan i kylskåpet. 
   - Annars föreligger risk för elchock.
•  Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk 

eller psykisk funktion, eller för personer som saknar erfarenheter och kunskaper gällande 
användning av enheten.

•  Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.

varninGssyMBoler
• Installera inte kyl/frysskåpet på en fuktig plats eller där det kan komma i kontakt med vatten.
   - Sliten isolering i elektriska komponenter kan resultera i elchock eller brand.
•  Placera inte kylskåpet i direkt solljus och utsätt det inte för värme från spisar, rumsfläktar eller 

andra apparater.
• Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att installera kyl/frysskåpet på en plan yta.
   -  Om kylskåpet inte står plant kommer kanske inte det interna kylsystemet fungera som det 

ska.
•  Anslut inte flera apparater till samma förgreningsuttag. Kyl/frysskåpet ska alltid vara anslutet till 

ett eget eluttag med en spänning som matchar märkspänningen.
   -  Detta ger bästa prestanda och förhindrar även överbelastning av husets övriga ledningar, 

vilket kan utgöra en brandrisk på grund av överhettade kablar.
•  Koppla aldrig ur kylskåpet genom att dra i strömsladden. Ta alltid ett stadigt tag i kontakten 

och dra den rakt ut från vägguttaget.
   - En skadad sladd kan orsaka kortslutning, eldsvåda och/eller elchock.
• Se till att kontakten inte är klämd eller skadad på baksidan av kylskåpet.
• Undvik att böja strömsladden för hårt och placera inte några tunga föremål på den.
   - Detta utgör en brandfara.
•  Om strömkabeln blivit sliten eller skadad ska den omedelbart repareras eller bytas ut av 

tillverkaren eller en servicerepresentant.
• Använd inte en sladd som har sprickor eller är sliten längs med sladden eller i ändarna.
•  Om strömsladden är skadad bör du omedelbart låta tillverkaren eller en servicerepresentant 

byta ut den.
• Var försiktig när du flyttar kylskåpet, så att du inte rullar det över strömsladden eller skadar den.
• Sätt inte i kontakten med våta händer.
• Dra ut kontakten innan du rengör eller reparerar kyl/frysskåpet.
• Använd inte en våt eller fuktig trasa när du rengör kontakten.
• Avlägsna skräp och damm från stickkontaktens stift.
   -  Annars föreligger brandfara.
•  Om kylskåpet kopplas bort från strömkällan bör du vänta i minst tio minuter innan du 

återansluter det.
• Sätt inte i kontakten om vägguttaget sitter löst.
   - Risk för elchock eller brand föreligger.
• Apparaten måste placeras så att du kan komma åt stickkontakten efter installationen.

säkerhetsinformation
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• Kylskåpet måste anslutas till ett jordat uttag.
   -  Du måste ansluta kyl/frysskåpet till ett jordat uttag för att undvika strömläckage och 

elektriska stötar orsakade av strömläckage från kylskåpet.
•  Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra eventuella åskledare som 

jordning.
   - Felaktig användning av den jordade kontakten kan orsaka elchock.

• Demontera eller reparera inte kyl/frysskåpet på egen hand. 
   - Du kan orsaka brand, funktionsfel och/eller personskada.
•  Om du känner röklukt eller en kemisk lukt, dra ut kontakten ur vägguttaget omedelbart och 

kontakta ett Samsung Electronics servicecenter.
•  Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje och monteringskonstruktion fria från främmande 

föremål.
•  Använd inte mekaniska enheter eller andra metoder att påskynda avfrostningsprocessen på, 

än sådana som rekommenderas av tillverkaren.
• Skada inte kylkretsen.
•  Placera och använd inte elektriska apparater inuti kylskåpet/frysen, om det inte 

rekommenderas av tillverkaren.
• Koppla bort apparaten från elnätet innan du byter ut en lampa på insidan.
• Kontakta närmaste servicecenter om du har problem med att byta lampa.
•  Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, 

sensorisk eller mental kapacitet, eller brist på erfarenhet eller kunskap, såvida de inte har fått 
träning i hur apparaten används av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

• Se till att barn inte leker med kylskåpet.
• Låt inte barn hänga på dörrarna. Det kan resultera i allvarlig skada.
• Vidrör inte frysens invändiga väggar eller varor som förvaras i frysen med våta händer.
  - Det kan orsaka  frostskada.
• Dra ut strömkontakten om kylskåpet ínte ska användas under en längre tid.
   - Sliten elkabelisolering kan orsaka brand.
• Förvara inte föremål ovanpå kyl/frysskåpet.
   -  När du öppnar eller stänger dörren kan föremålet falla ned och orsaka person- eller 

materialskada.

fÖrsiktiGHetssyMBoler
• Den här produkten är endast avsedd för förvaring av livsmedel i hemmiljö.
•  De förvaringstider och utgångsdatum för frysta livsmedel som rekommenderas av tillverkaren 

ska följas. Se motsvarande instruktioner
• Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de inte ramlar ut.
• Lägg aldrig in kolsyrade drycker i frysutrymmet.
• Förvara inte alltför mycket livsmedel i kyl/frysskåpet.
   -  När du öppnar dörren kan föremål falla ut och orsaka person- eller materielskada.
• Lägg inte flaskor eller glasbehållare i frysen.
   - När innehållet fryser kan glaset spricka och orsaka personskador.
• Spraya inte med brandfarlig gas i närheten av kylskåpet.
   - Risk för explosion eller eldsvåda.
• Spraya inte med vatten inne i eller utanpå kylskåpet.
   - Risk för elchock eller brand.
• Förvara inte flyktiga eller brandfarliga ämnen i kylskåpet.
   -  Förvaring av bensen, thinner, alkohol, eter, gasol och andra liknande produkter kan orsaka 

explosion.
•  Om du planerar en längre semester måste du tömma kylskåpet eller använda funktionen 

"Vacation" (semester).
• Frys inte om livsmedel som tinat helt.
• Förvara inte läkemedel, vetenskapligt material eller temperaturkänsliga produkter i kylskåpet. 
   - Produkter som kräver strikt temperaturkontroll får inte förvaras i kylskåpet.
• Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå kylskåpet.
   - Utspillt vatten kan leda till eldsvåda eller elchock.

säkerhetsinformation _5
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fÖrsiktiGHetssyMBoler fÖr renGÖrinG
• Sätt inte in händerna i utrymmet under kyl/frysskåpet.
   - Skarpa kanter kan orsaka personskada.
• Peta aldrig med fingrarna eller för in föremål i dispensorhålet eller isbanan.
   - Det kan leda till person- eller materielskador.
•  Använd inte våta eller fuktiga trasor för att göra rent kontakten. Ta bort skräp och damm från 

stickkontaktens stift.
   -  Annars föreligger brandfara.

varninGssyMBoler fÖr kasserinG
•  När du ska kassera ett kylskåp tar du bort dörrarna/dörrtätningarna och dörrspärren så att 

små barn eller djur inte kan bli instängda i kyl-/frysskåpet.
• Låt hyllorna vara kvar så att inte barn lätt kan klättra in kyl/frysskåpet.
•  R600a eller R134a används som kylmedel. Märkningen på kompressorn på baksidan av kyl/

frysskåpet och märkningen inne i kyl/frysskåpet visar vilket kylmedel som används i ditt kyl/
frysskåp. Om denna produkt innehåller brandfarlig gas (Kylmedel R600a), kontakta lokal 
myndighet angående säker kassering.

•  Cyklopentan används som isolerblåsningsgas. Gaserna i isoleringsmaterialet kräver särskild 
avfallshantering. Kontakta din kommun för säker och miljövänlig avfallshantering av denna 
produkt. Se till att inga ledningar på baksidan av apparaten är skadade innan kasseringen. 
Ledningarna ska brytas utomhus.

I händelse av strömavbrott, ring ditt elbolag och fråga hur länge avbrottet kommer att vara.
Strömavbrott som varar i en till två timmar påverkar inte temperaturen i kyl/frysskåpet.
Se dock till att begränsa antalet gånger som dörrarna öppnas under ett strömavbrott.
Om strömavbrottet varar längre än 24 timmar ska alla frysta livsmedel tas ut.
Nycklar till lås för dörrar och lock ska förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av kyl/
frysskåpet för att förhindra att barn blir inlåsta.

säkerhetsinformation
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ytterliGare tips fÖr korrekt anvÄndninG
• Låt produkten stå i 2 timmar efter installationen.
• För att få ut mest av produkten,
   -  Placera inte matvaror för nära ventilationshålen på baksidan av produkten eftersom det kan 

förhindra fri luftcirkulation i frysutrymmet.
   -  Slå in maten ordentligt eller placera den i lufttäta behållare innan du placerar den i kyl/

frysskåpet.
   - Lägg inte mat som ännu inte är infryst bredvid mat som redan är djupfryst.
•  Du behöver inte dra ur kontakten ur vägguttaget om du ska vara borta mindre än tre veckor. 

Men ta ut all mat om du ska vara borta längre än tre veckor. Dra ut elkontakten och rengör, 
skölj och torka av den.

•  Det är inte säkert att kyl/frysskåpet fungerar korrekt (risk för att innehållet tinar eller för hög 
temperatur i frysdelen) om det under en längre period står på en plats som är kallare än vad 
det är konstruerat för.

• Förvara inte mat som förstörs i låga temperaturer här, t.ex. bananer och meloner.
• Förvara islådan på avsedd plats för att uppnå optimal infrysning.
•  Ditt kyl/frysskåp är frostfritt, vilket innebär att du inte behöver frosta av det manuellt eftersom 

det görs automatiskt.
•  Temperaturökning vid avfrostning kan överenstämma med ISO-kraven. Men om du vill förhindra 

en oönskad temperaturökning i de frysta matvarorna under avfrostningen, slå in varorna i flera 
lager tidningspapper.

•  Om den djupfrysta matvarornas temperatur ökar under avfrostning, kan detta förkorta varornas 
hållbarhetstid.

• Innehåller fluoriserade växthusgaser som täcks av Kyoto-protokollet.
• Skum som blåsts med fluoriserade växthusgaser.
   Skumtillsats: Perfluorhexan
   Potential för global uppvärmning (GWP) = 9000

Tips för att spara energi
- Placera kyl/frysskåpet i ett svalt, torrt rum med tillräcklig ventilation.
  Se till att kyl/frysskåpet inte utsätts för direkt solljus och ställ det aldrig i närheten av en värmekälla (t ex ett 

element).
- Blockera inte ventilationshål eller galler på kyl/frysskåpet.
- Låt varm mat svalna innan du ställer in den i kyl/frysskåpet.
- Låt frysta livsmedel tina i kylskåpet.
 På så sätt kan du använda de frysta varornas låga temperatur till att kyla maten i kylskåpet.
- Låt inte dörren till kyl/frysskåpet stå öppen alltför länge när du ställer in eller tar ut mat.
 Ju kortare tid dörren står öppen, desto mindre is bildas i frysen.
- Rengör kylskåpet regelbundet på baksidan. Dammansamlingar ökar energiförbrukningen.
- Ställ inte in temperaturen med mer kyla än vad som är nödvändigt.
-  Se till att tillräckligt mycket luft får tränga ut under kylskåpet och på kylskåpets baksida. 

Täck inte över ventilationsöppningarna.
-  Lämna tillräckligt med utrymme åt höger, vänster, bak och ovanpå under installationen. 

Detta bidrar till att minska energiförbrukningen och hålla nere elräkningarna.

säkerhetsinformation
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IAKTTAG	
FÖRSIKTIGHET

Inställning av ditt side-by-side-
kylskåp
fÖrBeredeler fÖr instÄllninG av kylskåpet
Gratulerar till inköpet av ditt Samsung Side-By-Side-kylskåp. Vi hoppas att du kommer att få nytta av de 
många toppmoderna funktioner och den effektivitet som det här nya kyl/frysskåpet erbjuder.

Att välja bästa placering av kylskåpet
•	 Välj en plats med enkel åtkomst till vattenförsörjningen.
•	 Välj en plats utan direkt solljus.
•	 Välj en plats med plant (eller nästan plant) golv.
•	 Välj en plats där det finns tillräckligt med utrymme att öppna kylskåpsdörrarna lätt.
•	 Lämna tillräckligt utrymme på höger sida, vänster sida, baktill och upptill för luftcirkulation.
      -  Om kylskåpet inte står plant kommer kanske inte det interna kylsystemet fungera som det ska.
      - Totalt utrymme som krävs vid användning. Se ritningar och dimensioner nedan.
•	 Säkerställ att enheten kan flyttas utan svårighet i händelse av underhålls- eller servicebehov.

När	du	flyttar	kyl/frysskåpet,	
se till att de främre avvägningsbenen är i övre 
läget (ovanför golvet) för att förhindra skador 
på golvet. Se "Avvägning av kyl/frysskåpet" i 
instruktionsboken (sid. 14).
För att skydda golvytan placerar du skyddsark 
av t ex kartong under kylskåpet.

Vid installation, underhåll eller 
rengöring bakom kyl/frysskåpet, dra ut 
enheten rakt ut och skjut tillbaka den 
rakt in efter avslutat arbete.
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10_ Inställning

En sak i taget! Se till att du enkelt kan flytta ditt kyl/frysskåp till sin slutliga plats genom att mäta 
dörröppningar (både bredd och höjd), trösklar, tak, trappor osv. 
Följande diagram visar exakt höjd och djup för alla Samsung Side-By-Side-kyl/frysskåp.

MODell	 RSG5* RSG5*CRS

Dimensioner 
(mm)

Bredd
UTAN dörr 908 908

Med dörr 912 912

Djup

Endast skåp 600 600

UTAN handtag 687 687

Med handtag 737 742

Höjd
UTAN dörr 1745 1745

Med dörr 1780 1780

•	 Se till att det finns mellanrum till höger, vänster, bakåt och uppåt vid installation. 
Detta minskar strömförbrukningen och minskar elräkningarna.

•	 Installera inte kyl/frysskåpet där temperaturen kan falla under 10 °C.
•	 Koppla ur vattentillförseln INNAN du tar bort dörren till frysen. 

Se nästa avsnitt om "Isärtagning av vattenledningen" för att undvika skador.

anvÄnda isMaskinen

Avlägsna Ishinken
- Håll i handtaget så som visas i bild 1.
- Dra upp den nedre delen en aning.
- Ta långsamt ut isbehållaren

Återinsätt Ishinken
- Sätt ihop i omvänd ordning som du tog isär.
- Tryck in behållaren bestämt tills du hör ett klickande ljud.
-  Om behållaren inte passar på dessa plats, vrider du handtaget på 

baksidan 90 grader och sätter tillbaka det igen så som visas i bild 2.

Normal Drift
-  Alla ljud som du hör när ismaskinen släpper is i behållaren ingår i normal 

drift.
-   Om ingen is används under långa perioder kan detta leda till att det bildas 

isklumpar i isbehållaren. Ta bort återstående is och töm behållaren.
-  Om isen inte kommer ut, kontrollera att isen inte har fastnat  i rännan och 

ta bort det. 
-  Den första omgången isbitar kan vara liten på grund av luft i röret efter 

anslutning, eventuell luft kommer att rensas vid normal användning.

-  När ICE OFF blinkar på displaypanelen, sätter du tillbaka 
isbehållaren och/eller ser till att den har installerats ordentligt.

- Om luckan är öppen, fungerar inte vatten- och isdispensern.
-  Om du stänger luckan för hårt, kan det leda till att det spiller 

vatten över ismaskinen.
-  För att förhindra att det droppar från isbehållaren, ska du använda 

båda händerna när du tar bort den.
-  För att förhindra personskador ska du ta bort is eller vatten som 

kan ha hamnat på golvet.
-  Låt inte barn hänga i isdispensern eller isbehållaren. 

De kan skadas.
-  Stick aldrig in dina händer eller något annat föremål i 

isutmatningen. 
Det kan orsaka personskador eller skada mekaniska delar.

viktigt!

Figur 2

Isutmatning

Figur 1
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Inställning _11

Inställning av ditt side-by-side-
kylskåp
installation av kylskåpsdÖrrarna
Om din ytterdörr inte är tillräckligt bred för att kylskåpet ska komma igenom kan du ta loss dörrarna.

Ta loss frambenens skydd
Öppna dörrarna till frysen och kylskåpet och ta sedan av frambensskyddet genom att vrida de 
tre skruvarna motsols.

Separera vattenledningen från kylskåpet
1.	 Ta bort vattenledningen genom att trycka in kopplingjen 1  och dra bort vattenledningen 2 .

:

Sätta tillbaka vattenledningen
1. Vattenledningen måste föras in helt till den markerade linjen för att förhindra vattenläckage 

och vattendropp från vattendispensern.

2.	 Sätt i de 2 klämmorna från installationspaketet och kontrollera att de håller ledningen ordentligt.

Skär inte av vattenledningen. Separera den försiktigt från kopplingen.

01 in
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1

2

se till att vattenröret 
ansluts till en nslutning 
med samma färg.

ledning ledning

Koppling Koppling

Koppling

Klämma A
(6.35mm)

Klämma A
(6.35mm)

Koppling

DA99-01745D(1.3)-SV3.indd   11 2010.8.20   1:32:16 PM



Borttagning av frysdörren
Ett par saker som ska nämnas först.
•	 Se till att du lyfter dörren rakt upp så att gångjärnen inte böjs eller går sönder.
•	 Se till så att vattenslangen och kablaget inte kläms i dörren.
•	 Placera dörrarna på en skyddad yta för att förhindra skrapning och skador.
1.	 Med frysdörren stängd, ta bort det övre gångjärnsskyddet 1  med hjälp av en skruvmejsel 

och koppla sedan loss ledningarna genom att dra isär dem försiktigt 2 .

2.	 Ta bort gångjärnsskruvarna 3  och jordningsskruven 4  genom att vrida dem moturs och ta 
av det övre gångjärnet 5 . Var föförsiktig så att dörren inte faller över dig när du tar bort den.

3.	 Ta sedan av dörren från det nedre gångjärnet 6  genom att försiktigt  lyfta den rakt upp 7 .

4.	 Ta bort det nedre gångjärnet 8  från fästet 9  genom 
att försiktigt lyfta det uppåt.

Fastsättning av frysdörrarna
För att sätta tillbaka frysdörrarna, montera tillbaka delarna i omvänd 
ordning

12_ Inställning

2
1

- på vissa modeller

9

se till att du 
inte klämmer 
vattenslangen och 
kablaget i dörren.

6

7

3
4

5

var försiktig så att du 
inte tappar bort några 
delar till kyl/frysskåpet.
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Inställning _13
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Borttagning av kylskåpsdörren
1.	 Med dörren stängd, ta bort det övre gångjärnsskyddet 1  med hjälp av en skruvmejsel.

2.	 Ta bort gångjärnsskruvarna 2  och jordningsskruven 3  genom att vrida dem moturs och ta 
av det övre gångjärnet 4 . Var försiktig så att dörren inte faller över dig när du tar bort den.

3.	 Ta sedan av dörren från det nedre gångjärnet 5  genom att 
försiktigt lyfta den rakt upp 6 .

4.	 Ta bort det nedre gångjärnet 7  från fästet 8  genom att 
försiktigt lyfta det uppåt.

Reattaching the Fridge door
För att sätta tillbaka frysdörrarna, montera tillbaka delarna i omvänd ordning

Fästa dörrarna
Fäst dörrarna genom att skruva i 2 skruvar så som visas efter att alla åtgärder avslutats.

1

4

2

3
var försiktig så att du 
inte tappar bort några 
delar till kyl/frysskåpet.
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avvÄGninG av kylskåpet
När dörrarna sitter på plats igen, se till att kyl/frysskåpet står plant så att du kan göra de slutliga 
justeringarna. Om kyl/frysskåpet inte är i plan går det inte att få dörrarna helt jämna.

Framsidan av kyl/frysskåpet går också att justera.

Ta bort de främre benen innan du avväger kyl/frysskåpet
Öppna både kyl- ochfrysdörrarna och ta sedan av skyddet till de främre benen genom att vrida 
de tre skruvarna moturs.

 

Om dörren till frysen sitter lägre än dörren till kylen
Sätt in en spårskruvmejsel i en skåra på benet, vrid den med- eller moturs för att avväga frysen.

Om dörren till frysen sitter högre än dörren till kylen
Sätt in en spårskruvmejsel i en skåra på benet, vrid den med- eller moturs för att avväga frysen.

Se nästa avsnitt för bästa sättet att göra mindre justeringar av dörrarna.

14_ Inställning

Ben
skruvmejsel

Ben

skruvmejsel
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Mindre justerinGar av dÖrrarna

Kom ihåg att kyl/frysskåpent måste stå i våg för att få dörrarna helt jämna. Om du behöver hjälp, se 
tidigare avsnitt om avvägning av kyl/frysskåpet.

Om	dörren	till	frysen	sitter	högre	än	
kylen

När det gäller proceduren för att korrigera obalansen är det samma. Öppna dörrarna och justera 
dem en i taget, enligt följande:
1.	 Skruva av muttern 1  från nedre gångjärnet tills den når övre änden av bulten 2 .

När du lossar muttern 1 , se till att du använder den sexkantsnyckel som medföljer 3  för 
att lossa bulten 2  moturs. Du bör sedan kunna skruva av muttern 1  med fingrarna.

2.	 Justera höjdskillnaden mellan dörrarna genom att vrida bulten 2  medurs  eller moturs  
.

När du vrider medurs  flyttas dörren uppåt.

3.	 Efter justering av dörrarna, vrid muttern 1  medurs  tills den når nedre änden av bulten 
och dra sedan fast den igen med nyckeln 3  för att fixera muttern 1 .

Om du inte drar åt muttern ordentligt kan den lossna.

Inställning _15

3

2

1

Nyckel

bult

Mutter

justeringsdel

3

2

1

Nyckel

bult

Mutter

3

2

Nyckel

bult
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kontroll av dispenserns vattenledninG 
Vattendispensern är bara en av flera praktiska funktioner hos ditt nya kyl/frysskåp från Samsung. Vattenfiltret 
från Samsung tar bort oönskade partiklar från vattnet av hälsoskäl. Det steriliserar eller förstör dock inte 
mikroorganismer. För sterilisering osv måste du köpa ett vattenreningssystem.
För att kunna använda ismaskinen på rätt sätt krävs ett vattentryck på 138 ~ 862 kPa. Under normala 
förhållanden kan en pappersmugg på 170 cc fyllas på 10 sekunder.
Om kyl/frysskåpet är installerat i ett område med lågt vattentryck (under 138 kPa), bör du installera en 
hjälppump för att kompensera för det låga trycket.
Se till att vattenbehållaren i kyl/frysskåpet är tillräckligt fylld. För att göra det, tryck på vattendispenserns arm 
till det kommer vatten.

En installationssats för vattenledningarna medföljer enheten. Installationssatsen ligger i en låda i kylen/
frysen.

Delar för installation av vattenledningen

Anslutning av vattenledningen
1.	stäng	först	av	huvudvattenledningen.
2.		leta	reda	på	den	närmaste	kallvattenledningen		

för	dricksvatten.
3.		Följ	instruktionerna	för	installation	av		

vattenledningen	i	installationssatsen.

4.		efter	anslutning	av	vattenledningen	till	vattenfiltret,	slå	på	huvutvattenledningen	och	
töm	ut	ca	3l	från	dispensern	för	att	flöda	vattenfiltret.

stäng av 
udvattenledningen

          stäng av
huvudvattenledningen

inget  
mellanrum

16_ Inställning

1
  vattenledningsfäste 
och skruvar

2  röranslutning 3  vattenledning 4  klämma

IAKTTAG	FöRsIKTIGHeT
Vattenledningen måste vara 

ansluten till kallvattenledningen.
Om den ansluts till 

varmvattenledningen kan det 
medföra att vattenrenaren  

slutar fungera.
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Inställning av ditt side-by-side-
kylskåp
installation av dispenserns vattenledninG

Anslutning av vattenledningen till kyl/frysskåpet
1.  Ta bort locket till vattenledningen på enheten och för in kompressionsmuttern på 

vattenledningen till enheten efter att ha tagit bort den från den medföljande vattenledningen.
2. Koppla in vattenledningen från enheten och den medföljande vattenledningen i ledningssatsen.
3. Dra fast kompressionsmuttern på kompressionsfästet. Se till att det inte blir något mellanrum.
4. Vrid på vattnet och kontrollera om det finns läckor.

Anslut vattenledningen till en dricksvattenkälla. 
Om du måste reparera eller ta isär vattenledningen, skär av 6,5mm av plasttuben så att du 
får en tätsittande, läckagefri anslutning.

Före användning bör läckagen på de här ställena undersökas

• Samsung:s garanti omfattar inte VATTENLEDNINGSINSTALLATION.
•  Installationen utförs på 

kundens bekostnad utom när 
försäljningspriset inkluderar 
installationskostnaderna.

•  Kontakta en rörmokare eller 
auktoriserad installatör för 
installationen om det behövs.

•  Om vattenläckage uppstår till följd av dålig installation, kontakta installatören.

ta bort 
lock

vattenledning
från enheten

vattenledning
från 

vattenledningssatsen

inget  
mellanrum

lossa a

IAKTTAG	
FÖRSIKTIGHET

Inställning _17
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Inställning av ditt side-by-side-
kylskåp
instÄllninG av kyl/frysskåpet
Nu när kyl/frysskåpet är installerat på plats kan du ställa in och uppskatta kyl/frysskåpets alla funktioner och 
finesser.
Genom att göra följande är kyl/frysskåpet klart att använda. Om inte, kontrollera först strömförsörjningen 
och strömkällan eller använd felsökningsavsnittet längst bak i den här instruktionsboken. Om du har 
ytterligare frågor, kontakta Samsung Electronics servicecenter.

1.	 Placera kylskåpet på en lämplig plats med ett lagom avstånd mellan väggen och kylskåpet. 
Se installationsinstruktionerna i den här instruktionsboken.

2.	 När kyl/frysskåpet har kopplats in, se till att innerbelysningen tänds när dörrarna öppnas.
3.	 Ställ in temperaturen på kallaste och vänta en timme. 

Frysen ska bli något kall och motorn ska gå jämnt.
4.	 När du slagit på kylskåpet tar det några timmar innan den inställda temperaturen uppnås. 

När kyl/frysskåpets temperatur är tillräckligt kall kan du förvara mat och dryck i det.

18_ Inställning 

DA99-01745D(1.3)-SV3.indd   18 2010.8.20   1:32:31 PM



Inställning _19

Använda SAMSUNG side-by-
side-kylskåpet
anvÄnda kyl/frysskåpet

Användning av kontrollpanel/digital display

Knappen	
"power	Freeze"	
(snabbinfrysning)

Kortar ner infrysningstiden för matvaror i frysen. Detta kan vara praktiskt om 
du snabbt behöver frysa in varor som lätt blir dåliga, eller om temperaturen i 
frysen har ökat kraftigt (t.ex. om dörren lämnats öppen). Den här funktionen 
måste aktiveras minst 24 timmar innan stora matvaror läggs in i frysen.

Knappen	"Freezer" Tryck på knappen "Freezer" (frys) för att ställa in önskad temperatur i 
frysen. Du kan ställa in temperaturen på mellan -14°C och -25ºC.

Knappen	"Ice	Off"	
(is	av)

Tryck på knappen "Ice	Off" för att stänga av ismaskinen.

När du ska byta filtret, tryck och håll ned den här knappen i 3 sekunder 
för att återställa filterschemat. Om ”Ice Off” blinkar på displayen sätter du i 
behållaren på nytt och/eller kontrollerar att den är rätt isatt.

Knappen	"lighting"	
(belysning) Tryck på L-ljusknappen för att dispenserns lampa ska lysa.

Knappen	"Fridge"

Tryck på F-kylskåpsknappen för att ställa in kylskåpet på önskad 
temperatur.
Temperaturen kan ställas in på mellan 1 °C – 7 °C samt snabbkylning.
Snabbkylningen visas på displayen efter 1 °C.

Child	lock	
(barnlås)
Knapp

Genom att trycka på den här knappen låses alla knappar. Knappen "Ice 
Type" (istyp) och dispenserarmen fungerar inte heller.
Tryck på knappen igen för att stänga av den här funktionen.

Om du ska åka på semester eller en affärsresa eller inte behöver använda 
kylskåpet, tryck och håll ner den här knappen i 3 sekunder. Temperaturen i 
kylen kommer att vara runt 15 °C och frysen fungerar normalt.

Knappen	"Ice	
Type"	(istyp) Tryck på knappen "Ice	Type" för att välja iskuber eller krossad is.

Knappen	"Water"	
(vatten) Tryck på knappen "Water" för att få vatten.

1

2

3

4

5

6

7

8

41

7

2

3

5

6

8
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anvÄndninG av den diGitala displayen
"freezer temp." (frystemp.) visar aktuell temperatur i frysen.
"fridge temp." (kyltemp.) visar aktuell temperatur i kylen.
om den inte används släcks displayen, detta är normalt.

Power Freeze  (snabbinfrysning)
Den här symbolen tänds när du aktiverar funktionen "power	Freeze" (snabbinfrysning). "power	
Freeze" är perfekt när du behöver mycket is. När du har tillräckligt trycker du bara på knappen 
igen för att går ur läget "power	Freeze".

När du använder den här funktionen ökar kyl/frysskåpets energiförbrukning. Kom ihåg att 
slå av funktionen när du inte behöver den när du inte behöver den och återställ frysen till de 
ursprungliga temperaturinställningarna.

Vacation  (semester)
Den här symbolen tänds när du aktiverar funktionen "vacation" (semester). 
Om du ska åka på semester, eller en affärsresa, eller inte behöver använda kyl/frysskåpet, tryck 
och håll ner knappen "Child Lock" (barnlås) i 3 sekunder. Temperaturen i kylen kommer att vara 
runt 15 °C och frysen fungerar normalt. Kylskåpsdelen ska vara tömd.

Alarm  
Denna symbol tänds om en dörr är öppen längre än 3 minuter. Larmet slutar när dörren stängs. 
Om du behöver stänga av larmfunktionen, tryck på knapparna "Lighting" och "Fridge".

Lighting  (belysning)
Den här symbolen tänds när du aktiverar funktionen "Lighting" (belysning). I det här fallet kommer 
dispenserbelysningen (under displayen) vara tänd hela tiden. Om du vill att dispenserbelysningen 
bara ska tändas när du använder dispensern, stäng av funktionen "Lighting" (belysning).

Power Cool  (snabbkylning)
Den här symbolen tänds när du aktiverar funktionen "Power Cool" (snabbkylning).
Använd "Power Cool" för snabb nedkylning av kylen.
Om du väljer "Power Cool" minskar temperaturen i kylen under ca två och en halv timmar.

Filter Indicator  (filterindikator)
När filterindikatorlampan växlar till rött är det dags att byta filtret. Detta inträffar normalt var sjätte 
månad.
Filterindikatorn är blå när filtret sätts in första gången.
Filterindikatorn är lila när vattenfiltret använts i fem månader.
Filterindikatorn är röd när vattenfiltret använts i sex månader.
Efter att ha tagit bort det gamla vattenfiltret och installerat ett nytt (för installationsinstruktioner se 
sid. 29), återställ indikatorns status genom att trycka på knappen "Ice Off" i 3 sekunder.

Cubed Ice  (iskuber), Crushed Ice  (krossad is)
Få iskuber eller krossad is genom att välja önsklad istyp i den digitala kontrollpanelen. Lampan 
för istyp visar vilken typ av is som är vald.

Water  (vatten)
Den här symbolen tänds när du aktiverar vattenfunktionen.

20_ Användning
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Användning _21

Ice Off      (is av) 
Den här symbolen tänds när du aktiverar funktionen "Ice Off". Ingen is produceras.
Om ”Ice Off” blinkar på displayen sätter i behållaren på nytt och/eller kontrollerar att
den är rätt isatt.

Child Lock      (barnlås) 
Den här ikonen tänds när du aktiverar barnlåsfunktionen genom att trycka på knappen Child 
Lock. Tryck på den här knappen igen för att återaktivera. Använd den här funktionen till att 
förhindra att barn ändrar inställningarna för temperatur och filter.

Avbryta "Exhibition Mode" (demonstrationsläge) 
I "Exhibition Mode" verkar kyl/frysskåpet fungera men är inte kallt. För att avbryta 
det här läget, tryck på knapparna "Power Freeze" och "Freezer" samtidigt i 
8 sekunder tills du hör "ding-dong".

teMperaturreGlerinG

Grundtemperatur för kyl och frys
Grundtemperaturer för kyl- och frysavdelningarna är -20ºC/3ºC.
Justera temperaturen i kyl- och frysavdelningarna manuellt om den är för hög eller låg.

Reglering av frystemperaturen
Frysens temperatur kan ställas in på mellan -14 °C och -25 ºC  så att den passar dina behov. 
Tryck på knappen "Freezer" flera gånger tills önskad temperatur visas på temperaturdisplayen. 
Tänk på att livsmedel som glass kan smälta vid -16ºC.
Temperaturen visas sekventiellt från -14°C till -25ºC. När den når -14 ºC börjar den om igen  
på -25 ºC.
Fem sekunder efter att den nya temperaturen ställts in visas aktuell frystemperatur igen. Den här 
temperaturen ändras dock när frysen justeras till den nya temperaturen.

Reglering av kyltemperaturen
Kylens temperatur kan ställas in på mellan -7 °C och -1 ºC så att den passar dina behov. Tryck 
på knappen "Fridge" (kyl) flera gånger tills önskad temperatur visas på temperaturdisplayen.
Temperaturregleringsprocessen för kylen fungerar på samma sätt som för frysen.
Tryck på knappen "Fridge" för att ställa in önskad temperatur. Efter några sekunder börjar kylen 
gå mot den nyinställda temperaturen. Detta visas på den digitala displayen.

Temperaturen i kylen eller frysen kan öka om dörrarna öppnas för ofta, eller om mycket 
varm mat sätts in. 
Detta kan medföra att den digitala panelen blinkar. När kylen och frysen återgår till den 
inställda temperaturen slutar blinkningarna.

Om blinkningarna fortsätter kan kylen/frysen behöva återställas. Försök med att koppla ur 
kyl/frysskåpet, vänta ca 10 minuter och koppla sedan in den igen.

IAKTTAG		
FÖRSIKTIGHET
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22_ Användning

Att använda SAMSUNG side-
by-side-kylskåpet
anvÄndninG av is- oCH kallvattendispenser

Användning av vattendispensern
Tryck på knappen "Water" (vatten).
Placera din mugg under vattendispensern och tryck försiktigt mot 
dispenserarmen. Se till att glaset är i linje med dispensern för att 
förhindra att vatten spills ut.
För att få kallare vatten
- Vattnet från dispensern är kylt inte iskallt
-  Om du vill ha kallare vatten med is, fyller du först glaset med is innan 

du fyller det med vatten för att förhindra att vattnet skvätter ut.

Användning av isdispensern
Tryck på knappen "Ice Type" (istyp) för att välja typ av is.
Placera din mugg under isdispensern och tryck försiktigt mot dispenserarmen. Se till att glaset är 
i linje med dispensern för att förhindra att isen studsar ut.
När alternativet "Cubed Ice" (iskuber) väljs efter användning av "Crushed Ice" (krossad is) kan det 
komma ut en liten mängd kvarvarande krossad is.

•  Placera inga fingrar, händer eller andra olämpliga 
föremål i glidbanan eller ishinken.

   - Det kan leda till person- eller materielskador.
•  Använd endast den ismaskin som följer med kylskåpet.
•  Vattentillförseln till det här kylskåpet får endast 

installeras av en behörig person och får endast 
anslutas till en källa med drickbart vatten.

•  För att kunna använda ismaskinen på rätt sätt krävs 
ett vattentryck på 138 ~ 862 kPa. 

•  Stäng av vattenventilen om du ska åka på en längre 
semester eller affärsresa och inte kommer att 
använda vatten- eller isdispensern.

   - Annars kan läckage uppstå.
•  Om du inte använt ismaskinen på ett tag, eller har öppnat dörren till frysen ofta, kan 

isbitarna frysa fast i varandra. Om detta händer, töm isbehållaren eller bryt isär isen 
med ett köksredskap i trä. Använd inte vassa redskap, som knivar och gafflar.

•  När behållaren tas bort kan ismaskinen eventuellt fortfarande producera en restmängd 
is.

Tryck

VARNING

isbana ishink

ismaskinens lock

Ingen	is
Välj detta om du vill 
stänga av ismaskinen.

Om ”Ice Off” blinkar på displayen 
sätter du i behållaren på nytt och/
eller kontrollerar att den är rätt isatt.

IAKTTAG	
FÖRSIKTIGHET
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Användning _23

02 a
n

vÄ
n

d
n

in
G

 

fÖrvarinG av livsMedel
Samsung:s Side-By-Side-kylskåp har konstruerats för att erbjuda maximalt med 
utrymmesbesparande funktioner och finesser. Här är några av de anpassade utrymmen vi har 
skapat för att hålla din mat fräschare längre. Kom ihåg att för att förhindra att lukt sprider sig till 
isen, ska livsmedlen vara väl inneslutna och förvaras så lufttätt som möjlgt.

Egenskaperna hos din apparat kan skilja sig något från de som beskrivs i denna 
handbok eftersom den täcker flera olika modeller.

För att få bättre plats kan du förvara matvaror med skydd FRE-
UPP istället för ishinken ( 1 ). Om du tar bort ishinken kommer 
lampan ICE OFF att blinka på panelen.

För RSG5P & RSG5U modeller 
För att få bättre utrymme kan du ta bort det övre facket i frysskåpet 
då detta inte inverkar på de termiska och mekaniska egenskaperna.

För RSG5F & RSG5D modeller 
För att få bättre utrymme kan du ta bort det övre och undre lådorna 
i frysskåpet då detta inte inverkar på de termiska och mekaniska 
egenskaperna

Men sätt den “Hyll fria botten” i botten i frysfacket. 
Ett given mängd i förvaringsutrymmet för frysmat är beräknad med 
lådan(orna) borttagna.

SHELF FRE-BOTTOM
(tillval)

VARNING
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Förvaring av mat i frysen 

Ishink	(Tillval)

Hyllor Kan användas för att förvara all sorts frusen mat.

Dörrfack Kan användas för att förvara små förpackningar  
med frusen mat.

lådor

Används bäst för att förvara kött och torra  
livsmedel.
Livsmedel ska vara väl inneslutna i folie eller  
andra lämpliga förpackningsmaterial eller  
förpackningar.

Förvaring av mat i kylen 

Fack	för	mejerivaror
Kan användas för att förvara mindre  
mjölkprodukter, som smör eller margarin,  
yoghurt eller brickor med cream-cheese.

lutningsbar	flaskhållare	
(tillval)	

vinhylla
(tillval)

Hyllor

Konstruerade för att vara sprickresistenta.  
Kan användas till att förvara alla typer av mat  
och dryck. Cirkelmärken på glasytan är normalt  
och kan normalt torkas rent med en fuktig duk.

beverage	station	
(dryckesförvaring)(tillval)

äggbehållare
Bästa platsen att förvara ägg.
Placera  ÄGGBEHÅLLAREN på hyllan för enkel  
åtkomst.

Coolselct	Zone™
(tillval)

Bevarar smaken på maten och håller den färsk  
längre. Används för att förvara ost, kött, fågel,  
fisk eller andra livsmedel som konsumeras ofta.

Dörrfack
Avsedda att hantera stora, utrymmeskrävande  
föremål, som mjölkkartonger eller andra större  
flaskor och behållare.

Frukt	&	grönsakslåda Används för att bevara fräschören hos dina  
grönsaker och frukter. 

Flaskor ska förvaras tätt tillsammans så att de inte faller ut när kyl/frysskåpets dörr öppnas.

•  Om du planerar att resa bort en längre tid, töm kyl/frysskåpet och stäng av det. Torka bort 
överbliven fukt från insidan och lämna dörrarna öppna. Detta förhindrar att lukt och mögel 
bildas. 

• Drar du ut strömkontakten om kylskåpet ínte ska användas under en längre tid.
   - Sliten elkabelisolering kan orsaka brand.

Används för att förvara varor som används ofta, t.ex. drycker 
på burk och tilltugg och gör att du kan komma åt dem utan att 
behöva öppna kylskåpsdörren.

Kan användas för att förvara burkar och flaskor.

Hjälper till att bibehålla smaken på vin genom att tillhandahålla en 
optimal plats för förvaring av vinflaskor.

- Framtagen för att förvara mycket is på ett enkelt sätt.
Placera inga fingrar, händer eller föremål i glidbanan 
eller ishinken. Det kan leda till person- eller 
materielskador.

24_ Användning
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Användning _25
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anvÄndninG av fÖrvarinGslådan "CoolseleCt Zone™" 
(tillval)
Förvaringslådan "CoolSelect Zone™" är framtagen för att göra ditt hektiska liv lite enklare.

Soft Freeze (mjukfrysning)
När "Soft Freeze" väljs på förvaringslådan CoolSelect Zone™ visar 
temperaturen på lådans digitala panel -5 °C, oavsett kyl/frysskåpets 
grundtemperatur. Med den här funktionen kan kött och fisk hållas färskt 
längre.

Chill 
Om du har valt ”Chill” (kylning) hålls temperaturen i CoolSelect Zone™-lådan 
på –1 °C oavsett kylskåpets övergripande temperaturinställning.
Med denna funktion håller sig kött eller fisk färskt längre.

Thaw (upptining)
När "Thaw" väljs tillförs förvaringslådan CoolSelect Zone™ omväxlande varm 
och kall luft. En upptiningstid på 4, 6, 10 eller 12 timmar väljas, beroende på 
de frysta varornas vikt.
När "Thaw" avslutas är varorna halvfrusna vilket gör dem lätta att skära upp 
för matlagning. När "Thaw" avslutas återgår förvaringslådan CoolSelect 
Zone™ till det ursprungliga läget "Chill". För att avbryta funktionen mitt i en 
cykel, tryck på valfri knapp förutom "Thaw".
Här är de ungefärliga upptiningstiderna för kött och fisk baserat på vikt 
(och på 25.4mm tjocklek). Diagrammet representerar den totala matvikten i 
förvaringslådan CoolSelect Zone™.

UpTININGsTID	 4 timmar 6 timmar 10 timmar 12 timmar

vIKT	 363 g 590 g 771 g 1000 g

Quick Cool (snabbkylning)
Du kan använda "Quick Cool" samtidigt med förvaringslådan CoolSelect Zone™ för att snabbt 
kyla ned 1~3 burkar dricka på ca en timme. När "Quick Cool"-processen är klar återgår 
förvaringslådan CoolSelect Zone™ automatiskt till tidigare inställda temperatur.
För att avbryta processen, tryck på knappen "Quick Cool" igen så återgår förvaringslådan 
CoolSelect Zone™ till tidigare inställda temperatur.

Cool (kylning)
När "Cool" väljs blir temperaturen i förvaringslådan CoolSelect Zone™ samma som kyl/
frysskåpets grundtemperatur. Samma temperatur visas på förvaringslådans digitala panel som 
på kyl/frysskåpets display. Eftersom funktionen "Cool" (kylning) följer kylskåpstemperaturen 
erhålls ett extra allmänt förvaringsutrymme.

Upptiningstiden kan variera beroende på köttet eller fiskens storlek och tjocklek.

När "Thaw" (upptining) används ska alla varor som du inte vill tina flyttas från 
förvaringslådan.
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Använda SAMSUNG side-by-
side-kylskåpet
BorttaGninG av frysens/kylens tillBeHÖr
Rengöring och omarrangering av frysens insida är enkelt.

1.	Kyl/frysskåpets	hyllor
Ta bort hyllan genom att dra den ut till hålet så som visas i 
högra bilden. Och ta sedan bort den genom att lyfta upp hyllan.

2.	DöRRFACK
Ta bort dörrfacket genom att hålla dörrfacket med båda 
händerna och sedan lyfta upp den.

3.	låDA
Ta bort lådan genom att dra ut och lyfta upp den lite.

4.	Ishink	(frys)
Ta bort ishinken genom att lyfta upp och dra ut den försiktigt.
• Ta tag i handtaget så som visas på bilden
• Lyft upp nedre delen lite
• Ta ut ishinken försiktigt

5.	beverage	station	(kyl)	(tillval)
• Lyft upp det övre facket längst upp på kylen och dra ut det.
•  Efter att ha tryckt in skyddet med båda häderna, ta bort Beverage 

Station (dryckesförvaringens) skydd genom att dra uppåt.

Använd inte för mycket våld när du tar bort skyddet. 
Annars kan skyddet gå sönder och orsaka skada.

Se till att ingen mat är i vägen före borttagning av ett tillbehör. 
Ta bort maten helt om möjligt för att minska risken för olyckor.

För att få optimal energiekonomi för den här produkten ska du låta alla hyllor, lådor och 
korgar vara kvar i originalposition så som visas på bilden på sidan (24).

26_ Användning
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Användning _27
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renGÖrinG av kyl/frysskåpet
Om du tar hand om ditt Samsung side-by-side-kylskåp ökar du livslängden och hjälper till att hålla det lukt- 
och bakteriefritt.

Rengöring av insidan av kyl/frysskåpet
Rengör väggarna och tillbehören på insidan med ett svagt 
rengöringsmedel och torka sedan av med en mjuk trasa. Du kan ta 
bort lådorna och hyllorna för en grundligare rengöring. Torka av dem 
innan du sätter tillbaka dem.

Rengöring av kyl/frysskåpets utsida
Torka av den digitala panelen och dispalyen med en ren, mjuk 
rengöringsduk. Spraya vatten duken i stället för direkt på kyl/
frysskåpet. Detta ger en jämn fördelning av fukten över ytan. 
Dörrarna, handtagen och kyl/frysskåpet ska rengöras med ett svagt 
rengöringsmedel och sedan torkas av med en mjuk rengöringsduk. 
För att se till att ditt kyl/frysskåp ser bra ut ska det poleras utvändigt 
en eller två gånger om året.

Använd inte bensen, thinner eller Clorox™ vid rengöringen. 
Dessa kan skada kyl/frysskåpets yta och innebär en brandrisk.

Rengöring av Beverage Station (dryckesförvaring)
Använd en fuktig duk för att göra ren Beverage Station 
(dryckesförvaringen).
Torka sedan av med en mjuk rengöringsduk

Så här använder du Beverage Station (dryckesförvaring) med 
beröringskänsliga knappar 
-  Home Bar (hemmabaren) öppnas automatiskt när du trycker på 

övre delen av hemmabaren tills det skramlar.
-  Du stänger hemmabaren genom att trycka på övre delen tills 

det skramlar.

Rengöring av dörrarnas gummitätningar
Om dörrarnas gummitätningar är smutsiga kanske dörrarna inte 
stängs ordentligt och kylskåpet kommer inte att fungera effektivt. 
Håll dörrarnas tätningar fria från smuts och partiklar genom att 
rengöra med ett svagt rengöringsmedel och en fuktig duk. Torka 
rent med en ren, mjuk rengöringsduk.

Spraya inte kyl/frysskåpet med vatten när det är anslutet till elnätet, det kan orsaka 
elchock. Rengör inte kyl/frysskåpet med bensen, thinner eller bilrengöringsmedel 
pga. brandrisk.

VARNING

IAKTTAG	
FÖRSIKTIGHET
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Använda SAMSUNG side-by-
side-kylskåpet
Byte av de invÄndiGa laMporna

Dra ut kontakten från eluttaget innan du byter ut en invändig lampa i kyl/frysskåpet.
- Annars föreligger risk för elchock.
Kontakta närmaste servicecenter om du har problem med att byta en lampa.

Byte av LED-lampor

Ta inte isär eller byt ut LED-lampor na.
För att byta ut LED-lampor, kontakta Samsung servicecenter eller en auktoriserad 
Samsung-återförsäljare.

anvÄnda dÖrrarna
Kyl/frysskåpets dörrar är utrustade med en dörröppnings-/dörrstängningsfunktion som ser till att dörrarna 
stängs och tätas helt.
Efter att dörrarna öppnats förbi ett visst läge "fastnar" dörren i öppet läge. När en dörr står på glänt före 
fasthållningsmekanismen, stängs den automatiskt.

28_ Användning
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Användning _29

Felsökning
pRObleM LÖSNING

kyl/frysskåpet fungerar 
inte alls eller kyler inte 
ned ordentligt.

•	 Kontrollera att elkontakten sitter fast ordentligt i vägguttaget.
•	 Är temperaturinställningen på displayen inställd på rätt temperatur? 

Försök med att ställa in en lägre temperatur.
•	 Är kylskåpet placerat i direkt solljus eller nära en värmekälla?
•	 Är baksidan av kyl/frysskåpet för nära väggen vilket hidrar 

luftcirkulationen?

Maten i kylskåpet är 
frusen.

•	 Är temperaturinställningen på displayen inställd på rätt temperatur? 
Försök ställa in en högre temperatur.

•	 Är temperaturen i rummet för låg?
•	 Förvarade du mat med högt vatteninnehåll i den kallaste delen av 

kylskåpet? Försök med att flytta varorna till kylen istället för att förvara 
dem i förvaringslådan CoolSelect Zone™.

onormala ljud hörs. •	 Kontrollera att kyl/frysskåpet står plant och stabilt.
•	 Är baksidan av kyl/frysskåpet för nära väggen vilket hidrar 

luftcirkulationen?
•	 Har något tappats bakom eller under kyl/frysskåpet?
•	 Ett "tickande" ljud hörs från kyl/frysskåpet. Detta är normalt och inträffar 

när olika tillbehör utvidgas och drar ihop sig i relation till temperaturen i 
kyl/frysskåpet.

de främre hörnen av 
apparaten är varma 
och kondensering 
förekommer.

•	 Viss värmeutveckling är normalt eftersom antikondensorer är installerade 
i de främre hörnen av kyl/frysskåpet för att förhindra kondensering.

•	 Står en dörr på glänt? Kondens kan bildas om du lämnar en dörr öppen 
under en längre tid.

ingen is kommer ut •	 Väntade du 12 timmar efter installationen av vattenledningen innan du 
använde ismaskinen?

•	 Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen öppen?
•	 Har du stängt av ismaskinen manuellt? Se till att "Ice Type" (istyp) är 

inställd på "Cubed" (kuber) eller "Crushed" (krossad).
•	 Har is fastnat i ishinken?
•	 Är frysen för varm? Försök ställa in en lägre temperatur i frysen.

du hör vatten som 
bubblar i kyl/frysskåpet

•	 Detta är normalt. Bubblorna kommer från kylmedlet som cirkulerar 
genom kyl/frysskåpet.

det är en dålig lukt i kyl/
frysskåpet

•	 Har mat blivit dålig?
•	 Se till att livsmedel med stark lukt (t.ex fisk) är inslaget så att det är 

lufttätt.
•	 Rengör fysen med jämna mellanrum och släng bort dålig mat och mat 

du misstänker är dålig.

frostbildning på frysens 
väggar.

•	 Är luftventilen blockerad? Ta bort alla eventuella blockeringar så att luften 
kan cirkulera fritt.

•	 Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan matvarorna för att få 
en effektiv luftcirkulation.

•	 Är dörren till frysen ordentligt stängd?

vattendispensern 
fungerar inte.

•	 Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen öppen?
•	 Har vattentillförselledningen klämts ihop eller böjts? 

Se till att ledningarna är fria från blockeringar.
•	 Har vattentanken fryst på grund av för låg temperatur? 

Försök välja en varmare inställning på huvuddisplayen.
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Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,

är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB

SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)

www.samsung.com/se

Denna handbok är tryckt på returpapper i en eftersträvan att främja återvinning.

begränsningar	för	rumstemperatur
Kylen/frysen är konstruerad för att fungera i de omgivande temperaturer som ingår i den tempera-
turklass som anges på apparatens märkplåt.

Klass Symbol Omgivande lufttemperaturintervall (°C)

Utökad tempererad SN +10 till +32

Tempererad N +16 till +32

Subtropisk ST +16 till +38

Tropisk T +16 till +43

   Temperaturen i kylen/frysen kan påverkas av faktorer som placering, den omgivande lufttempera-
turen och hur ofta dörrarna öppnas. Justera temperaturen för att kompensera för dessa faktorer.

Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elek-
troniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med 
annat hushållsavfall när de kasseras. 
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för än-
damålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för 
vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäk-
ert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. 
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kom-
mersiellt avfall.

sweden
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