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Safety information
SAFETY INFORMATION

•	Before	operating	the	
appliance,	please	read	this	
manual	thoroughly	and	retain	
it	for	your	reference.

•	Use	this	appliance	only	for	
its	intended	purpose	as	
described	in	this	instruction	
manual.	
This	appliance	is	not	
intended	for	use	by	persons	
(including	children)	with	
reduced	physical,	sensory	
or	mental	capabilities,	or	
lack	of	experience	and	
knowledge,	unless	they	have	
been	given	supervision	or	
instruction	concerning	use	

of	the	appliance	by	a	person	
responsible	for	their	safety.

•	Because	these	following	
operating	instructions	
cover	various	models,	the	
characteristics	of	your	
refrigerator	may	differ	slightly	
from	those	described	in	this	
manual.
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Important safety symbols 
and precautions :

WARNING

Hazards	or	unsafe	
practices	that	may	
result	in	severe 
personal injury or 
death.

CAUTION

Hazards	or	unsafe	
practices	that	may	
result	in	minor 
personal injury or 
property damage.

Do	NOT	attempt.

Do	NOT	disassemble.

Do	NOT	touch.
Follow	directions	
carefully.
Unplug	the	power	
plug	from	the	wall	
socket.
Make	sure	the	
machine	is	grounded	
to	prevent	electric	
shock.
Call	the	contact	
center	for	help.
Note.

These warning signs are 
here to prevent injury to you 
and others. 
Please follow them carefully. 
After reading this section, 
keep it in a safe place for 
future reference.

CE Notice
This	product	has	been	
determined	to	be	in	
compliance	with	the	Low	
Voltage	Directive	(2006/95/
EC),	the	Electromagnetic	
Compatibility	Directive	
(2004/108/EC),	RoHS	Directive	
(2011/65/EU),	Commission	
Delegated	Regulation	(EU)	
No	1060/2010	and	the	Eco-
Design	Directive(2009/125/EC)	
implemented	by	Regulation	
(EC)	No	643/2009	of	the	
European	Union.	
(For	products	sold	in	European	
Countries	only)
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SEVERE WARNING 
SIGNS FOR 
INSTALLATION

•	Do	not	install	the	
refrigerator	in	a	damp	
place	or	place	where	it	
may	come	in	contact	
with	water.

	- Deteriorated	insulation	of	
electrical	parts	may	cause	an	
electric	shock	or	fire.

•	Do	not	place	this	refrigerator	
in	direct	sunlight	or	expose	to	
the	heat	from	stoves,	room	
heaters	or	other	appliance.	

•	Never	use	gas	pipes,	
telephone	lines	or	other	
potential	lightening	rods	as	
ground.
	- Improper	use	of	the	ground	
plug	can	result	in	electric	
shock.

•	Do	not	plug	several	
appliances	into	the	same	
multiple	power	board.		
The	refrigerator	should	
always	be	plugged	into	its	
own	individual	electrical	
which	has	a	voltage	rating	
that	matched	the	rating	
plate.
	- This	provides	the	best	
performance	and	also	

WARNING

prevents	overloading	house	
wiring	circuits,	which	could	
cause	a	fire	hazard	from	
overheated	wires.

•	 If	the	wall	socket	is	loose,	do	
not	insert	the	power	plug.
	- There	is	a	risk	of	electric	
shock	of	fire.

•	Do	not	use	a	cord	that	
shows	cracks	or	abrasion	
damage	along	its	length	or	at	
either	end.

•	Do	not	bend	the	power	cord	
excessively	or	place	heavy	
articles	on	it.

•	This	refrigerator	must	be	
properly	installed	and	
located	in	accordance	
with	the	manual	before	
it	is	used.

•	Connect	the	power	plug	in	
proper	position	with	the	cord	
hanging	down.
	- If	you	connect	the	power	
plug	upside	down,	wire	can	
get	cut	off	and	cause	fire	or	
electric	shock.

•	When	moving	the	refrigerator,	
be	careful	not	to	roll	over	or	
damage	the	power	cord.
	- This	constitutes	a	fire	hazard.
•	Make	sure	that	the	power	
plug	is	not	squashed	or	
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damaged	by	the	back	of	the	
refrigerator.

•	Keep	the	packing	materials	
out	of	reach	of	children.
	- There	is	a	risk	of	death	from	
suffocation	if	children	put	
them	on	their	head.

•	The	appliance	must	be	
positioned	so	that	the	plug	is	
accessible	after	installation.

•	The	refrigerator	must	be	
grounded.

	- You	must	ground	the	
refrigerator	to	prevent	any	
power	leakages	or	electric	
shocks	caused	by	current	
leakage	from	the	refrigerator.

•	 If	the	power	cord	is	
damaged,	have	it	
replaced	immediately	by	
the	manufacturer	or	its	
service	agent.

•	The	fuse	on	refrigerator	
must	be	changed	by	a	
qualified	technician	or	service	
company.
	- Failing	to	do	so	may	result	
in	electric	shock	or	personal	
injury.

CAUTION SIGNS FOR 
INSTALLATION

•	Keep	ventilation	
opening	in	the	
appliance	enclosure	or	
mounting	structure	clear	
of	obstruction.

•	Allow	the	appliance	to	stand	
for	2	hours	after	installation.

SEVERE WARNING 
SIGNS FOR USING

•	Do	not	insert	the	power	
plug	with	wet	hands.	

•	Do	not	store	articles	on	the	
top	of	the	appliance.
	- When	you	open	or	close	the	
door,	the	articles	may	fall	and	
cause	personal	injury	and/or	
material	damage.

•	Do	not	put	a	container	filled	
with	water	on	the	refrigerator.
	- If	spilled,	there	is	a	risk	of	fire	
or	electric	shock.

•	Do	not	let	children	hang	on	
the	door.	
If	not,	a	serious	injury	may	
occur.

•	Do	not	let	children	enter	
inside	of	the	refrigerator.	

CAUTION

WARNING
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There	is	a	risk	of	children	
entrapment.	

•	Never	put	fingers	or	other	
objects	into	the	dispenser	
hole.
	- It	may	cause	personal	injury	
or	material	damage.

•	Do	not	store	volatile	or	
flammable	substances	in	the	
refrigerator.
	- The	storage	of	benzene,	
thinner,	alcohol,	ether,	LP	
gas	and	other	such	products	
may	cause	explosions.

•	Do	not	store	pharmaceuticals	
products,	scientific	materials	
or	temperature	sensitive	
products	in	the	refrigerator.
	- Products	that	require	
strict	temperature	controls	
must	not	be	stored	in	the	
refrigerator.

•	Do	not	place	or	use	electrical	
appliance	inside	the	
refrigerator,	unless	they	are	of	
a	type	recommended	by	the	
manufacturer.

•	Do	not	use	mechanical	
devices	or	any	other	means	
to	accelerate	the	defrosting	
process,	other	than	those	
recommended	by	the	
manufacturer.

•	Do	not	damage	the	
refrigerant	circuit.

•	Do	not	disassemble	or	
repair	the	refrigerator	by	
yourself.

	- You	run	risk	of	causing	a	fire,	
malfunction	and/or	personal	
injury.

•	Children	should	be	
supervised	to	ensure	
that	they	do	not	play	
with	the	appliance.

•	Bottles	should	be	stored	
tightly	together	so	that	they	
do	not	fall	out.

•	This	product	is	intended	only	
for	the	storage	of	food	in	a	
domestic	environment.

•	 If	a	gas	leak	is	detected,	
avoid	any	naked	flames	or	
potential	sources	of	ignition	
and	air	the	room	in	which	
the	appliance	is	standing	for	
several	minutes.

•	Use	only	the	LED	Lamps	
provided	by	manufacturer	or	
service	agents.
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•	 If	you	smell	
pharmaceutical	or	
smoke,	pull	out	power	
plug	immediately	and	
contact	your	Samsung	
Electronics	service	
center.

•	 If	you	experience	difficulty	
when	changing	the	light,	
contact	service	agents.

•	 If	the	products	equipped	with	
LED	Lamp,	
do	not	disassemble	Lamp	
Cover	and	LED	Lamp	by	
yourself.
	- Please	contact	your	service	
agents.

CAUTION SIGNS FOR 
USING

•	To	get	Best	
performance	of	product,

	- Do	not	place	foods	too	
closely	in	front	of	the	vents	
at	the	rear	of	the	appliance	
as	it	can	obstruct	free	air	
circulation	in	the	refrigerator	
compartment.
	- Wrap	the	food	up	properly	or	
place	it	in	airtight	containers	
before	put	it	into	the	
refrigerator.

•	Fill	water	tank,	ice	tray,	water	
cubes	only	with	potable	
water.

•	Do	not	apply	strong	shock	
or	excessive	force	onto	the	
surface	of	glass.
	- Broken	glass	may	result	
in	a	personal	injury	and/or	
property	damage.	

•	 If	the	refrigerator	is	
damaged	by	water,	pull	
out	the	power	plug	and	
contact	your	Samsung	
Electronics	service	
center.

CAUTION
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CAUTION SIGNS FOR 
CLEANING

•	Do	not	directly	spray	
water	inside	or	outside	
the	refrigerator.

	- There	is	a	risk	of	fire	or	
electric	shock.

•	Do	not	spray	inflammable	
gas	near	the	refrigerator.	
	- There	is	a	risk	of	explosion	or	
fire.

•	Do	not	spray	cleaning	
products	directly	on	the	
display.
	- Printed	letters	on	the	display	
may	come	off.	

•	Remove	any	foreign	
matter	or	dust	from	the	
power	plug	pins.	
But	do	not	use	a	wet	
or	damp	cloth	when	
cleaning	the	plug,	
remove	any	foreign	
material	or	dust	from	
the	power	plug	pins.

	- Otherwise	there	is	a	risk	of	
fire	or	electric	shock.

•	Unplug	the	refrigerator	
before	cleaning	and	
making	repairs.

CAUTION

SEVERE WARNING 
SIGNS FOR 
DISPOSAL

•	When	disposing	of	this	
or	other	refrigerators,	
remove	the	door/door	
seals,	door	latch	so	
that	small	children	or	
animals	cannot	become	
trapped	inside.	
Children	should	be	
supervised	to	ensure	
that	they	do	not	play	
with	the	appliance.

•	Please	dispose	of	the	
packaging	material	for	this	
product	in	an	environmentally	
friendly	manner.

•	Leave	the	shelves	in	place	so	
that	children	may	not	easily	
climb	inside.	
Ensure	that	none	of	the	
pipes	on	the	back	of	the	
appliance	are	damaged	prior	
to	disposal.

•	R-600a	or	R-134a	is	used	as	
a	refrigerant.	
Check	the	compressor	label	
on	the	rear	of	the	appliance	
or	the	rating	label	inside	the	
refrigerator	to	see	which	
refrigerant	is	used	for	your	
refrigerator.	

WARNING
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When	this	product	contains	
flammable	gas	(Refrigerant	
R-600a),	contact	your	local	
authority	in	regard	to	safe	
disposal	of	this	product.	
Cyclopentane	is	used	as	a	
insulation	blowing	gas.	
The	gases	in	insulation	
material	require	special	
disposal	procedure.	
Please	contact	your	local	
authorities	in	regard	to	the	
environmentally	safe	disposal	
of	this	product.	
Ensure	that	none	of	the	
pipes	on	the	back	of	the	
appliances	are	damaged	
prior	to	disposal.	
The	pipes	shall	be	broke	in	
the	open	space.

•	 If	the	appliance	contains	iso-
butane	refrigerant	(R-600a),	
a	natural	gas	with	high	
environmental	compatibility	
that	is,	however,	also	
combustible.	
When	transporting	and	
installing	the	appliance,	
care	should	be	taken	to	
ensure	that	no	parts	of	
the	refrigerating	circuit	are	
damaged.

•	Refrigerant	squirting	out	of	
the	pipes	could	ignite	or	

cause	an	eye	injury.	
If	a	leak	is	detected,	avoid	
any	naked	flames	or	potential	
sources	of	ignition	and	air	the	
room	in	which	the	appliance	
is	standing	for	several	
minutes.

•	 In	order	to	avoid	the	
creation	of	a	flammable	
gas-air	mixture	if	a	
leak	in	the	refrigerating	
circuit	occurs,	the	size	
of	the	room	in	which	the	
appliance	may	be	sited	
depends	on	the	amount	
of	refrigerant	used.	
Never	start	up	an	
appliance	showing	any	
signs	of	damage.	
If	in	doubt,	consult	your	
dealer.	
The	room	must	be	1 m³	
in	size	for	every	8 g	
of	R-600a	refrigerant	
inside	the	appliance.	
The	amount	of	
refrigerant	in	your	
particular	appliance	
is	shown	on	the	
identification	plate	inside	
the	appliance.
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ADDITIONAL TIPS 
FOR PROPER USAGE 

•	 In	the	event	of	a	power	
failure,	call	the	local	office	of	
your	Electricity	Company	and	
ask	how	long	it	is	going	to	
last.
	- Most	power	failures	that	are	
corrected	in	an	hour	or	two	
will	not	affect	your	refrigerator	
temperatures.	However,	you	
should	minimize	the	number	
of	door	openings	while	the	
power	is	off.

•	 If	the	key	is	provided	with	
refrigerator,	the	keys	should	
be	kept	out	of	the	reach	of	
children	and	not	in	vicinity	of	
the	appliance.

•	The	appliance	might	
not	operate	consistently	
(possibility	of	temperature	
becoming	too	warm	in	
refrigerator)	when	sited	
for	an	extended	period	of	
time	below	the	cold	end	of	
the	range	of	temperatures	
for	which	the	refrigerating	
appliance	is	designed.

•	Do	not	store	food	which	
spoils	easily	at	low	
temperature,	such	as	
bananas,	melons.

•	Your	appliance	is	frost	free,	
which	means	there	is	no	
need	to	manually	defrost	
your	appliance,	as	this	will	be	
carried	out	automatically.

•	The	temperature	of	two	
star	section	(sections)	
or	compartment	
(compartments)	which	have	
two	star	symbol	
(   )	is	slightly	higher	than	
other	freezer	compartment	
(compartments).	
The	two	star	section	
(sections)	or	compartment	
(compartments)	is	(are)	
based	on	the	instruction	and/
or	the	condition	as	delivered.

Saving Energy Tips

	- Install	the	appliance	in	a	
cool,	dry	room	with	adequate	
ventilation.	
Ensure	that	it	is	not	exposed	
to	direct	sunlight	and	never	
put	it	near	a	direct	source	of	
heat	(radiator,	for	example).
	- Never	block	any	vents	or	
grilles	on	the	appliance.
	- Allow	warm	food	to	cool	
down	before	placing	it	in	the	
appliance.
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	- Put	frozen	food	in	the	
refrigerator	to	thaw.	
You	can	then	use	the	low	
temperatures	of	the	frozen	
products	to	cool	food	in	the	
refrigerator.
	- Do	not	keep	the	door	of	
the	appliance	open	for	too	
long	when	putting	food	in	or	
taking	food	out.	
The	shorter	time	for	which	
the	door	is	open,	the	less	ice	
will	form	in	the	freezer.
	- Clean	the	rear	of	the	
refrigerator	regularly.	
Dust	increases	energy	
consumption.
	- Do	not	set	temperature	
colder	than	necessary.
	- Ensure	sufficient	air	exhaust	
at	the	refrigerator	base	
and	at	the	back	wall	of	the	
refrigerator.	
Do	not	cover	air	vent	
openings.
	- Allow	clearance	to	the	right,	
left,	back	and	top	when	
installing.	
This	will	help	reduce	power	
consumption	and	keep	your	
energy	bills	lower.
	- For	the	most	efficient	use	
of	energy,	please	keep	the	
all	inner	fittings	such	as	

baskets,	drawers,	shelves	
on	the	position	supplied	by	
manufacturer.

DA68-03008M-01.indb   11 2014. 8. 13.   �� 6:23



English - 12

GETTING READY TO INSTALL 
THE REFRIGERATOR
Congratulations	on	your	purchase	of	this	Samsung	
Refrigerator.	
We	hope	you	enjoy	the	state-of-art	features	and	
efficiencies	that	this	new	appliance	offers.

•	 This	refrigerator	must	be	properly	installed	and	
located	in	accordance	with	the	manual	before	
it	is	used.

•	 Use	this	appliance	only	for	its	intended	purpose	
as	described	in	this	instruction	manual.	

•	 We	strongly	recommend	that	any	servicing	be	
performed	by	a	qualified	individual.

•	 Please	dispose	of	the	packaging	material	for	
this	product	in	an	environmentally	friendly	
manner.

•	 Pull	the	power	plug	out	of	the	socket	
before	changing	the	interior	light	of	the	
refrigerator.

	- Otherwise,	there	is	a	risk	of	electric	shock.

Selecting the best location for the refrigerator

•	 A	location	without	direct	exposure	to	sunlight.
•	 A	location	with	flat	floor	surface.
•	 A	location	with	enough	space	for	the	

refrigerator	door	to	open	easily.
•	 Allow	sufficient	space	to	the	right,	left,	back	and	

top	for	air	circulation.	If	the	refrigerator	does	not	
have	enough	space,	the	internal	cooling	system	
may	not	work	properly.

•	 Please	ensure	that	appliance	can	be	moved	
freely	in	the	event	of	maintenance	&	service.

100 mm

50 mm

1800 mm

WARNING

595 mm

912.5 mm

568 mm

1183 mm

121°

at least 
50 mm

•	 	Height	of	the	product	may	be	different	
depending	on	the	models.

•	 Allow	clearance	to	the	right,	left,	back	and	top	
when	installing.		
This	will	help	reduce	power	consumption	and	
keep	your	energy	bills	lower.

•	 Do	not	install	the	refrigerator	in	a	place	with	the	
temperature	lower	than	10 °C.

Pull	the	unit	straight	out	when	installing,	
servicing	or	cleaning	behind	the	
refrigerator	and	push	it	straight	back	after	
work	is	complete.	
Make	sure	your	floor	can	support	fully	
loaded	refrigerator.

Remove	paper	on	spacer	and	then	attach	
two	spacers	(Gray	block)	on	the	back	side	
of	refrigerator	for	better	performance.	
Make	sure	two	spacers	fix	like	below	
image	when	you	install	the	refrigerator.	
It	is	improving	the	refrigerator	
performance.

Spacer

Spacer

CAUTION

Setting up your refrigerator
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REVERSING THE REFRIGERATOR 
DOOR

Samsung	recommends	that	reversing	of	
the	door	opening	is	only	completed	by	
Samsung	approved	Service	providers.		
This	will be	on	a	chargeable	basis	and	at	
the	customers	expense.

Any	damage	caused	while	attempting	to	
reverse	the	door	opening	is	not	covered	
under	the	appliance	manufactures	
warranty.	
Any	repairs	requested	due	to	this	
circumstance	will	be	completed	on	
a	chargeable	basis	at	the	customers	
expense.

Required Tools (Not provided)

Phillips	Head	
Driver	(+)

Flat	Head	Driver	
(-)

10 mm	Socket	
Wrench	
(for	bolts)

8 mm	Socket	
Wrench	
(for	bolts)

Spanner	
(for	hinge	shaft)

5 mm	Hex	
Wrench	

(for	bottom	hinge	
shaft)

1.	 Remove	4	screws	on	the	top	of	the	refrigerator.

WARNING

2.	 Remove	the	plastic	cover	and	make	sure	to	
disconnect	the	wire	connected	to	it.	
After	removing	the	plastic	cover,	check	the	
parts	for	reversing	the	door.

	Be	careful	not	to	damage	the	electrical	
wires	when	removing	the	plastic	cover.

3.	 Disconnect	the	wires	and	then	remove	3	bolts.

Make	sure	your	refrigerator	is	unplugged	
before	handling	electrical	wires.

4.	 Remove	the	door	from	the	lower	hinge	by	
carefully	lifting	the	door	straight	up.

Refrigerator	door	is	heavy,	be	careful	
not	to	injure	yourself	when	removing	the	
refrigerator	door.

CAUTION

WARNING

WARNING

DA68-03008M-01.indb   13 2014. 8. 13.   �� 6:23



English - 14

5.	 Separate	the	front	leg	cover	after	removing	
2 screws.

Screw

6.	 Unscrew	3	bolts	tightening	the	hinge	and	also	
unscrew	3	bolts	on	the	bottom	left	side	by	the	
front	leg	where	removed	hinge	will	be	attached.

10 mm
10 mm

7.	 Separate	the	hinge	shaft	by	using	hex	wrench	
first.	Unscrew	the	bolt	to	remove	the	hinge	riser	
and	switch	the	side	of	the	hinge	shaft	and	the	
hinge	riser.

Hinge shaft

8 mm Bolt
Hinge riser

8.	 Attach	the	hinge	on	the	bottom	left	side	of	
the	refrigerator	where	bolts	were	previously	
removed	in	step	6.	
Screw	the	bolts	that	were	removed	on	the	
bottom	right	side	of	the	refrigerator	for	the	
future	usage.	
Switch	the	the	Leg	from	the	left	to	right.

10 mm
10 mm

9.	 Remove	the	screws	on	the	bottom	left	and	right	
side	of	the	refrigerator	door.	
Switch	the	side	of	the	door	stopper	from	right	
to	the	left.	
Hinge	riser	should	be	switched	as	well.

Hinge riser Hinge riser

10.	Remove	the	wire	cover	on	top	of	the	refrigerator	
door	to	switch	the	side	of	the	wires.

11.	Remove	the	hinge	and	the	grommet	from	the	
refrigerator	door.	
Detach	the	right	side	hinge	cover	and	pull	the	
wires	out	of	the	hinge	cover.

Hinge cover

Grommet

Be	careful	not	to	damage	the	electrical	
wires	when	removing	the	hinge	cover.CAUTION
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12.	Use	wrench	to	separate	the	hinge	shaft	and	
then	flip	the	hinge	and	reattach	the	hinge	shaft.	
And	remove	the	shim	at	the	top	and	attach	it	to	
the	other	side.

13.	Reassemble	the	hinge	on	the	refrigerator	door	
by	reversing	the	step	11.		
Make	sure	to	use	left	side	hinge	cover	(which	
can	be	found	underneath	the	removed	plastic	
cover	from	step	2)	and	remove	the	grommet.	
After	reassembling	the	hinge,	wire	and	the	
hinge	cover,	switch	the	side	from	right	to	the	
left.

Grommet

14.	After	switching	the	hinge,	close	it	with	the	wire	
cover	on	the	top	of	refrigerator	door.

“Cover Wire Door R” can be 
found in the packaging

15.	Take	off	the	handle	cover	and	remove	the	
screws,	make	sure	to	detach	the	caps	and	the	
handle	from	the	left	to	right	side	of	the	door.		
(Make	sure	to	cover	the	left	side	with	detached	
caps.)

Handles	may	not	have	cover	depending	
on	the	models.

16.	Switch	the	hinge	cap	and	attach	the	front	leg	
cover.	
Carefully	put	the	refrigerator	door	back	on.

Hinge cap

17.	Tighten	the	3	bolts	and	then	connect	the	wires	
back	together.

Make	sure	your	refrigerator	is	unplugged	
before	handling	electrical	wires.WARNING
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18.	Connect	the	wire	on	the	plastic	cover	and	put	
the	cover	back	to	its	original	position.

19.	Tighten	4	screws	back	to	its	place.

20.	Detach	the	Fridge	and	the	Freezer	door	gaskets	
and	then	attach	them	after	rotating	them	180˚.

After	reversing	the	doors,	make	sure	
the	Fridge	and	Freezer	door	gaskets	are	
properly	arranged.	
If	not,	there	might	be	a	noise	or	dew	
formed	which	affects	performance	of	the	
refrigerator.

WARNING

LEVELLING THE REFRIGERATOR

If	the	front	of	the	appliance	is	
slightly	higher	than	the	rear,	
the	door	can	be	opened	and	
closed	more	easily.	
Turn	the	adjusting	legs	
clockwise	to	raise	and	counter-
clockwise	to	lower	the	height.

Case	1)	The	appliance	tilts	
down	to	the	left.
•	Turn	the	left	adjusting	leg	in	
the	direction	of	the	arrow	
until	the	appliance	is	level.

Case	2)	The	appliance	tilts	
down	to	the	right.
•	Turn	the	right	adjusting	leg	
in	the	direction	of	the	arrow	
until	the	appliance	is	level.

< Case1 >

< Case2 >
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Operating your refrigerator
( 2 ) Power Cool

Press	the	Power	Cool	button	to	activate	
the	Power	Cool	function.	
Power	Cool	indicator	will	light	up	and	
the	refrigerator	will	speed	up	the	time	to	
needed	to	cool	products	in	the	refrigerator.	
Power	Cool	function	will	operate	for	
2 hours	and	30	minutes	to	quickly	cool	the	
refrigerator.	
To	deactivate	the	Power	Cool	function,	
press	the	Power	Cool	button	again.

Power	Cool	function	cannot	be	used	
together	with	Vacation	function.	
Selecting	Vacation	function	will	
automatically	deactivate	the	Power	Cool	
function.

( 3 ) Door Alarm

1.	 Alarm
Press	the	Door	Alarm	button	to	activate	
the	Alarm	function.	
Alarm	indicator	will	light	up	and	the	
refrigerator	will	alert	you	with	alarm	sound	
if	the	refrigerator	door	is	kept	open	for	
longer	than	2	minutes.	
To	deactivate	the	Alarm	function,	press	the	
Door	Alarm	button	again.

2.	 Display	Off
As	standard,	the	temperature	display	is	
switched	off,	to	switch	between	on	and	
off	mode,	press	Door	Alarm	button	for	3	
seconds.

CHECKING THE CONTROL 
PANEL

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

Each	time	you	press	the	button,	a	short	
beep	will	sound.

USING THE CONTROL PANEL

( 1 ) Fridge

Press	the	Fridge	button	to	set	the	desired	
temperature	from	the	range	between	1 °C	
and	7 °C.	
Default	set	temperature	is	set	on	3 °C	
and	each	time	you	press	the	button,	
temperature	will	change	in	following	order	
and	temperature	indicator	will	display	the	
desired	temperature.

When	the	temperature	setting	is	done,	
temperature	indicator	will	display	the	
current	temperature	of	the	refrigerator.	
If	current	temperature	is	higher	than	9 °C,	
temperature	indicator	will	be	displayed	as	
9 °C.
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( 4 ) Vacation Control Lock (3 sec)

Press	the	Vacation	button	to	activate	the	
Vacation	function.	
Vacation	indicator	will	light	up	and	the	
refrigerator	will	set	the	temperature	to	
15 °C	to	minimize	the	power	consumption	
while	you	are	away	(on	vacation	or	
business	trip	etc).	
Keep	the	refrigerator	free	from	bacteria	
and	odor.
Press	the	Vacation	button	for	3	seconds	to	
activate	the	child	Lock	function.	
Child	lock	indicator	will	light	up	and	all	
the	buttons	on	the	control	panel	will	be	
locked.	
To	deactivate	the	Child	Lock	function,	
press	the	Vacation	button	again	for	3	
seconds.

•	 Vacation	function	will	be	automatically	
deactivated	If	you	select		Power	Cool	
function	or	adjust	temperature	while	
Vacation	function	is	on.

•	 Make	sure	to	remove	foods	before	using	
Vacation	function.	

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 8 )

( 7 )

( 6 )

•	 Some	of	the	features	such	as	water	tank	
and	the	beverage	station	can	be	different	
and	may	not	be	available	depending	on	
the	model.

•	 To	get	more	space,	you	can	remove	water	( 7 )
tank.	
It	does	not	affect	thermal	and	mechanical	
characteristics.	
A	declared	storage	volume	of	refrigerator	
compartment	is	calculated	with	this	part	
removed.
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( 1 ) Glass shelves

Shelves	made	out	of	glass	are	easy	to	clean	and	
easy	to	see	what	is	stored	in	the	refrigerator.		
These	shelves	are	designed	to	be	crack-
resistance	and	they	can	be	used	to	store	all	
types	of	food	and	drinks.

( 2 ) Movable deli bin

A	deli	bin	designed	to	be	horizontally	adjustable.		
You	can	move	the	bin	left	and	right	depends	on	
the	contents	underneath.		
You	can	store	beverages,	dairy	products	or	foods	
that	need	to	be	cooked	soon.

( 3 ) Foldable shelf

The	shelf	functions	both	a	full	depth	shelf	or	can	
be	tucked	in	to	accommodate	taller	containers.

( 4 ) Fresh drawer

Helps	to	preserve	the	taste	of	food	and	prolongs	
its	freshness.	Use	to	store	bread	and	cake.

( 5 ) Moisture control big box

You	can	use	the	moisture	control	big	box	to	
control	the	humidity	for	the	fruits	and	vegetables	
to	preserve	its	freshness.

( 6 ) Deep door guard

Designed	to	handle	large,	bulky	items	such	
as	gallons	of	milk	or	other	large	bottles	and	
containers.

( 7 ) Water tank

You	can	obtain	chilled	water	in	a	water	tank	
and	get	water	from	the	water	dispenser	without	
opening	the	refrigerator.

( 8 ) Egg tray

Best	place	to	keep	eggs.		
Place	the	Egg	tray	on	the	shelf	to	keep	the	eggs	
safely	and	access	easily.

•	 	If	you	plan	to	go	away	for	a	significant	
time,	empty	the	refrigerator	and	turn	it	
off.	Wipe	the	excess	moisture	from	the	
inside	of	the	appliance	and	leave	the	
door	open.	
This	helps	keep	odor	and	mold	from	
developing.

•	 If	the	refrigerator	is	not	to	be	used	for	a	long	
period	of	time,	pull	out	the	power	plug.

CAUTION

DA68-03008M-01.indb   19 2014. 8. 13.   �� 6:23



English - 20

USING THE FOLDABLE SHELF
You	can	tuck	in	the	foldable	shelf	if	you	need	to	
accommodate	taller	containers	or	products	on	the	
shelf	underneath.

1.	 Slightly	lift	up	the	shelf	and	slide	it	inward.
2.	 You	can	simply	pull	the	tucked	in	shelf	to	use	

the	fully	extended	shelf.

USING THE MOISTURE CONTROL 
BIG BOX
You	can	use	the	moisture	control	big	box	to	control	
the	humidity	for	the	products	which	needs	to	be	
preserved	its	freshness.

Use	the	humidity	control	lever	on	the	top	of	the	
drawer	to	adjust	the	humidity.	
Move	the	lever	to	the	right	side	to	keep	the	
humidity	low	within	the	drawer.	
Move	the	lever	to	the	left	side	to	keep	the	humidity	
high.	More	holes	will	allow	higher	humidity	within	
the	drawer.

USING THE WATER DISPENSER

Filling the water

You	can	fill	the	water	with	the	water	tank	sitting	
inside	of	the	refrigerator	or	you	can	remove	the	
water	tank	to	fill	the	water.

Method 1

Fill	the	water	through	the	hole	on	
the	top	of	the	water	tank.		
If	you	pour	the	water	too	fast,	
water	may	overflow.

Method 2

1.	 Release	the	lock	on	the	both	side	of	the	water	
tank	to	remove	the	lid	on	the	water	tank.

2.	 Fill	the	water	in	the	water	tank.

Do	not	put	anything	other	than	water	in	
the	water	tank.CAUTION
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Getting water from the dispenser

Place	a	glass	underneath	the	water	outlet	and	
push	it	gently	against	the	water	dispenser	lever	
with	your	glass.	

•	 	Make	sure	the	glass	is	in	line	with	the	
dispenser	to	prevent	the	water	from	
splashing	out.

•	 Water	dispenser	may	not	be	available	
depending	on	the	model.

REMOVING THE INTERIOR PARTS

Moveable deli bin

Pull	the	deli	bin	out	fully	then	slightly	lift	it	up	to	
remove	it.

Shelves

Gently	lift	up	the	shelves	with	both	hands	and	pull	
it	toward	you.	
(Glass	shelf/Foldable	shelf)

Drawers

Pull	the	drawers	out	fully	then	slightly	lift	it	up	to	
remove	the	drawers.	
(Plastic	drawer/Moisture	control	big	box)

Door guards

Firmly	grab	the	door	guards	with	both	hands	and	
lift	it	up	gently	to	remove	the	door	guards.

Water tank

Firmly	grab	the	water	tank	with	both	hands	and	
lift	it	up	towards	you	gently	to	remove	the	water	
tanks.

Water	tank	may	not	be	available	
depending	on	the	model.
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CLEANING THE REFRIGERATOR
Do	not	use	Benzene,	Thinner	or	Clorox™	
for	cleaning.	
They	may	damage	the	surface	of	the	
appliance	and	can	create	a	risk	of	fire.

	Do	not	spray	the	refrigerator	with	water	
while	it	is	plugged	in,	as	it	may	cause	an	
electric	shock.	
Do	not	clean	the	refrigerator	with	benzene,	
thinner	or	car	detergent	for	risk	of	fire.

REPLACING THE INTERIOR 
LIGHT

For	LED	lamp,	please	contact	service	
engineer	to	replace	it.

WARNING

CAUTION
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Troubleshooting
PROBLEM SOLUTION

The appliance is not 
operating at all or the 
temperature is too 
high.

•	 Check	if	the	power	plug	is	correctly	connected.
•	 Is	the	temperature	control	on	the	front	panel	correctly	set?
•	 Does	sun	shine	on	the	appliance	or	are	there	any	heat	sources	nearby?
•	 Is	the	back	of	the	appliance	too	close	to	the	wall?

There are unusual 
noises.

•	 Check	if	the	appliance	is	installed	on	a	stable	and	even	floor.
•	 Is	the	back	of	the	appliance	too	close	to	the	wall?
•	 Have	any	foreign	objects	fallen	behind	or	under	the	appliance?
•	 Is	the	noise	coming	from	the	compressor	in	the	appliance?
•	 A	ticking	sound	may	be	heard	inside	the	appliance;	this	is	normal.	

This	sound	occurs	when	the	various	accessories	contract	or	expand.

The front corners and 
sides of the appliance 
are warm and 
condensation starts to 
form.

•	 Heat-proof	pipes	are	installed	in	the	front	corners	of	the	appliance	to	prevent	
condensation	from	forming.	
When	the	surrounding	temperature	rises,	this	may	not	always	be	effective.	
However,	this	is	not	abnormal.

•	 In	very	humid	weather,	condensation	may	form	on	the	outer	surface	of	the	
appliance	when	the	moisture	in	the	air	comes	into	contact	with	the	cool	surface	
of	the	appliance.

You can hear a liquid 
bubbling in the 
appliance.

•	 This	is	the	refrigerant,	which	cools	the	inside	of	the	appliance.

There is a bad smell 
inside the appliance.

•	 Is	there	any	spoiled	food	inside	of	the	refrigerator?	
•	 Make	sure	that	strong	smelling	food	(for	example,	fish)	is	wrapped	so	that	it	is	

airtight.
•	 Clean	out	your	refrigerator	periodically	and	throw	away	any	spoiled	or	suspect	

food.

There is a layer of 
frost on the appliances 
walls.

•	 Are	the	air	outlet	vents	blocked	by	food	stored	inside	the	refrigerator?
•	 Space	the	food	out	as	much	as	possible	to	improve	ventilation.
•	 Is	the	door	fully	closed?

Condensation forms 
on the inside wall of 
the appliance and 
around vegetables.

•	 Food	with	a	high	water	content	is	stored	uncovered	with	a	high	humidity	level	or	
the	door	has	been	left	open	for	a	long	time.

•	 Store	the	food	with	a	cover	or	in	sealed	containers.
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Installation Part

Installing the products together

Side	by	Side	combination	possible	with	Samsung	Models	
starting	with	RZ**,	RR**.	
Please	ask	the	shop	for	detail	such	as	Color	and	Design.	
For	Side	by	Side	arrangement,	please	make	sure	
followings.
	- Recommend	to	place	the	Fridge	on	the	Right	for	best	

performance.
	- For	perfect	finish,	allow	the	following	clearance	and	

install	SPACERS	in	installation	Kit	provided.	
(Only	available	on	some	models)

	- Make	the	height	of	the	refrigerator	and	the	freezer	
same	with	referring	the	16	page.

Install Direction

Fixer Joining Strip

Freezer Refrigerator

Bottom Fixer AFront Leg Cover 

Fixer

Install Direction

1830 

at least 
50 mm

at least 
50 mm

11
83

Joining Strip

121° 121°

Required Tools

Fixer Joining	Strip
Bottom	
Fixer	A,	B

Screws

How to install the product

Make	sure	to	turn	off	the	power	for	both	of		the	products.

1.	 Keep	the	distance	between	the	refrigerator	and	the	
freezer	about	5~7 mm.

2.	 Remove	the	front	leg	cover	on	both	refrigerator	and	
the	freezer	by	removing	the	screws.

3.	 Remove	the	screw	from	the	each	of	the	product	and	
attach	them	back	after	putting	the	bottom	fixer.

Bottom Fixer A

4.	 Insert	the	joining	strip	in	between	the	refrigerator	and	
the	freezer.

5.	 Insert	two	fixers	firmly	on	the	top	of	the	products.

6.	 Place	the	front	leg	cover	back	on	both	of	the	products.

7.	 Join	the	bottom	fixer	B	with	screws	at	back	of	the	
products.

Bottom Fixer B
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Correct Disposal of This Product
 (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in  countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its 
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with 
other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items 
from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or 
their local government office, for details of where and how they can take these items for 
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the 
purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other 
commercial wastes for disposal.

Ambient Room Temperature Limits
This	refrigerator	is	designed	to	operate	in	ambient	temperatures	specified	by	its	temperature	class	
marked	on	the	rating	plate.

Class Symbol Ambient	Temperature	range	(°C)

Extended	Temperate SN +10	to	+32

Temperate N +16	to	+32

Subtropical ST +16	to	+38

Tropical T +16	to	+43

Internal	temperatures	may	be	affected	by	such	factors	as	the	location	of	the	refrigerator,	ambient	
temperature	and	the	frequency	with	which	you	open	the	door.	
Adjust	the	temperature	as	required	to	compensate	for	these	factors.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If	you	have	any	questions	or	comments	relating	to	Samsung	products,	please	contact	the	SAMSUNG	
customer	care	center.

COUNTRY CALL WEBSITE

MENA

U.A.E 800-SAMSUNG	(800	-	726	7864)
www.samsung.com/ae/support	(English)
www.samsung.com/ae_ar/support	(Arabic)

OMAN 800-SAMSUNG	(800	-	726	7864)
www.samsung.com/ae/support	(English)
www.samsung.com/ae_ar/support	(Arabic)

KUWAIT 183-CALL	(183-2255)
www.samsung.com/ae/support	(English)
www.samsung.com/ae_ar/support	(Arabic)

BAHRAIN 8000-GSAM	(8000-4726)
www.samsung.com/ae/support	(English)
www.samsung.com/ae_ar/support	(Arabic)

QATAR 800-CALL	(800-2255)	
www.samsung.com/ae/support	(English)
www.samsung.com/ae_ar/support	(Arabic)

EGYPT
08000-726786

16580
www.samsung.com/eg/support

ALGERIA 021	36	11	00 www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN 0800-Samsung	(72678)  www.samsung.com/pk/support
TUNISIA 80-1000-12  www.samsung.com/n_africa/support

JORDAN
0800-22273
06	5777444

www.samsung.com/Levant/support	(English)

SYRIA 18252273 www.samsung.com/Levant/support	(English)
MOROCCO 080	100	22	55 www.samsung.com/n_africa/support

SAUDI	ARABIA 920021230
www.samsung.com/sa/support

www.samsung.com/sa_en/support	(English)
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حدود درجة احلرارة احمليطة في الغرفة
مت تصميم هذه الثالجة للعمل في درجات حرارة محيطة محددة بواسطة فئة درجة احلرارة املوضحة على لوحة التقنني.

نطاق درجة احلرارة احمليطة )درجة مئوية(الرمزالفئة

من  +10 إلى  +SN32معتدلة ممتدة

من  +16 إلى  +N32معتدلة

من  +16 إلى  +ST38شبه استوائية

من  +16 إلى  +T43استوائية

قد تتأثر درجات احلرارة الداخلية بعوامل مثل مكان الثالجة ودرجة احلرارة احمليطة ومعدل فتح الباب.
اضبط درجة احلرارة كما ينبغي ملعادلة هذه العوامل.

العربية
التخلص السليم من هذا املنتج

 )نفايات املعدات الكهربية واإللكترونية(

)مطبق في البلدان التي حتتوي على أنظمة جتميع منفصلة(
تشير العالمة املوجودة على املنتج أو امللحقات أو الكتيب إلى أن ال يجب التخلص من املنتج وملحقاته اإللكترونية 
)كالشاحن وسماعة الرأس وكبل USB( مع النفايات املنزلية عند انتهاء عمرها. لتجنب اإلضرار بالبيئة أو الصحة 

البشرية بسبب التخلص غير املتحكم به من النفايات، يرجى فصل هذه العناصر عن غيرها من النفايات وإعادة تدويرها 
على نحو موثوق به لتحسني فرص إعادة االستخدام احملتمل للموارد املادية.

ينبغي أن يتصل املستخدمني املنزليني إما ببائع التجزئة الذي مت شراء املنتج منه أو باملكتب احلكومي احمللي للحصول على 
تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير هذه العناصر بشكل آمن للبيئة.  

ويجب على مستخدمي الشركات االتصال باملورد اخلاص بهم ومراجعة شروط وبنود عقد الشراء. ويجب أال يتم خلط هذا 
املنتج وملحقاته اإللكترونية مع نفايات جتارية أخرى عند التخلص منه.

هل لديك أي أسئلة أو تعليقات؟

أو قم بزيارة موقعنا على اإلنترنتاتصل بالبلد

MENA

U.A.E800-SAMSUNG )800 - 726 7864(
www.samsung.com/ae/support )English(

www.samsung.com/ae_ar/support )Arabic(

OMAN800-SAMSUNG )800 - 726 7864(
www.samsung.com/ae/support )English(

www.samsung.com/ae_ar/support )Arabic(

KUWAIT183-CALL )183-2255(
www.samsung.com/ae/support )English(

www.samsung.com/ae_ar/support )Arabic(

BAHRAIN8000-GSAM )8000-4726(
www.samsung.com/ae/support )English(

www.samsung.com/ae_ar/support )Arabic(

QATAR 800-CALL )800-2255(
www.samsung.com/ae/support )English(

www.samsung.com/ae_ar/support )Arabic(

EGYPT
08000-726786

16580
www.samsung.com/eg/support

ALGERIA021 36 11 00www.samsung.com/n_africa/support

PAKISTAN0800-Samsung )72678( www.samsung.com/pk/support

TUNISIA80-1000-12 www.samsung.com/n_africa/support

JORDAN
0800-22273
06 5777444

www.samsung.com/Levant/support )English(

SYRIA18252273www.samsung.com/Levant/support )English(

MOROCCO080 100 2255www.samsung.com/n_africa/support

SAUDI ARABIA 920021230
www.samsung.com/sa/support

www.samsung.com/sa_en/support )English(
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جزء التركيب

تركيب املنتجني مًعا

ميكن تركيب املنتجني بجانب بعضهما في طرز Samsung التي تبدأ باألحرف 
.RR**  و RZ**  

 يرجى أن تطلب من املتجر التفاصيل مثل اللون والتصميم.
لترتيبهما جنًبا إلى جنب، يرجى التأكد مما يلي.

ينصح بوضع الثالجة على اليمني للحصول على أفضل أداء. -

إلنهاء التركيب على نحو جيد، اترك املسافة التالية وركب الفواصل املوجودة  -
 في مجموعة التركيب املرفقة.
)متوفرة في بعض الطرز فقط(

د واحًدا، وذلك بالرجوع إلى الصفحة رقم 16. - اجعل ارتفاع الثالجة واجملمِّ

اجتاه التركيب

املثبت شريط التوصيل

د اجملمِّ الثالجة

غطاء الرجل األمامية املثبت السفلي ײأײ

املثبت

اجتاه التركيب

1830

50 مم على 
األقل

50 مم على األقل

11
83

شريط التوصيل

األدوات املطلوبة

شريط التوصيلاملثبت
 املثبت السفلي 

ײAײ وײBײ
املسامير

كيفية تركيب املنتج

تأكد من إيقاف تشغيل كال املنتجني.

د من 5 إلى 7 مم.. 1 اجعل املسافة بني الثالجة واجملمِّ
د من خالل فك املسامير.. 2 انزع غطاء الرجل األمامية من كل من الثالجة واجملمِّ

قم بفك املسامير من املنتجني واربطها مرة أخرى بعد وضع املثبت السفلي.. 3

املثبت السفلي ײAײ

د.. 4 أدخل شريط التوصيل بني الثالجة واجملمِّ

أدخل املثبتني بإحكام في اجلزء العلوي للمنتجني.. 5

ركب غطاء الرجل األمامية مرة أخرى على كال املنتجني.. 6

اربط املثبت السفلي ײBײ باملسامير في اجلزء اخللفي للمنتجني.. 7

املثبت السفلي ײبײ

°121 °121
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استكشاف املشكالت وإصالحها
احللاملشكلة

اجلهاز ال يعمل على اإلطالق أو 
درجة احلرارة مرتفعة جًدا.

حتقق من توصيل كبل التيار الكهربي بطريقة صحيحة. •

هل مت ضبط وحدة التحكم في درجة احلرارة املوجود باللوحة األمامية بشكٍل صحيح؟ •

هل يتعرض اجلهاز ألشعة الشمس أو هل يوجد أي مصدر حرارة بالقرب منه؟ •

هل اجلزء اخللفي من اجلهاز شديد القرب من احلائط؟ •

تأكد من تركيب اجلهاز على أرضية ثابتة ومستوية. •صدور أصوات غير اعتيادية.

هل اجلزء اخللفي من اجلهاز شديد القرب من احلائط؟ •

هل سقطت أي أشياء غريبة خلف اجلهاز أو أسفل منه؟ •

هل تصدر تلك األصوات من الضاغط املوجود باجلهاز؟ •

 قد يصدر صوت ײتكتكةײ من داخل اجلهاز؛ يعد ذلك أمرًا عاديًا. •
يصدر ذلك الصوت عند تقلص امللحقات اخملتلفة أو متددها.

دفء األركان األمامية واجلانبية من 
اجلهاز وبدء تكون التكثف.

 يتم تركيب مواسير مقاومة للحرارة باألركان األمامية من اجلهاز ملنع تكون التكثف. •
عند ارتفاع درجة احلرارة احمليطة، قد ال يجدي هذا األمر نفًعا في بعض األوقات. ومع ذلك، يعد ذلك أمرًا طبيعًيا.

في الطقس شديد الرطوبة، قد يحدث تكثف على السطح اخلارجي للجهاز عندما تتفاعل الرطوبة املوجودة في  •
الهواء مع السطح البارد للجهاز.

ميكن سماع صوت بقبقة ماء 
في اجلهاز.

يصدر غاز التبريد هذا الصوت؛ حيث يعمل على تبريد اجلهاز من الداخل. •

هل هناك أية أطعمة فاسدة داخل الثالجة؟  •وجود روائح كريهة داخل اجلهاز.

تأكد من تغطية األطعمة ذات الروائح النفاذة )مثل، السمك(، وذلك لكتم الرائحة. •

نّظف الثالجة بصفة دورية وتخلص من األطعمة الفاسدة أو املشكوك بها. •

وجود طبقة من الثلج على حوائط 
اجلهاز.

َّنة داخل الثالجة؟ • هل تعرضت فتحات خروج الهواء لالنسداد بفعل األطعمة اخملز

باعد بني األطعمة بقدر اإلمكان لتحسني التهوية. •

هل الباب مغلق جيًدا؟ •

تكون تكثف على احلوائط 
الداخلية للجهاز وحول اخلضراوات.

مت تخزين أطعمة حتتوي على الكثير من املاء دون تغطيتها باإلضافة إلى ارتفاع مستوى الرطوبة أو مت ترك الباب  •
مفتوًحا لفترة طويلة.

غِط الطعام عند تخزينه أو ضعه في أوعية محكمة الغلق. •
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تنظيف الثالجة

ال تستخدم البنزين أو املواد اخملففة أو  ™Clorox للتنظيف.
قد يتسبب ذلك في تلف سطح اجلهاز ووجود خطر نشوب 

حريق.

 ال ترش الثالجة باملاء عندما تكون موّصلة بالتيار الكهربي، ألن 
 ذلك قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.

ال تنظف الثالجة باستخدام البنزين أو املواد اخملففة أو سوائل 
تنظيف السيارات ألن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق.

استبدال املصباح الداخلي

في حالة وجود مصباح LED، يرجى االتصال مبهندس 
الصيانة الستبداله.

حتذير

تنبيه
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احلصول على املياه من املوزع

ضع كوبًا أسفل منفذ املاء وادفعه برفق مقابل ذراع موزع املاء مستخدًما 
 الكوب.

 تأكد من أن الكوب على نفس مستوى املُوزع ملنع تناثر  •
املياه.

قد ال يتوافر موزع املاء وفًقا للطراز. •

نزع األجزاء الداخلية

صندوق األطعمة اخلفيفة املتحرك

اسحب صندوق األطعمة اخلفيفة للخارج بالكامل، ثم ارفعه ألعلى 
برفق لنزعه.

األرفف

 ارفع األرفف بكلتا يديك ألعلى واسحبها باجتاهك.
)الرف الزجاجي/الرف القابلي للطي(

األدراج

 اسحب األدراج للخارج بالكامل، ثم ارفعها ألعلى برفق لنزعها.
)الدرج البالستيكي/صندوق التحكم في الرطوبة(

أرفف الباب

امسك أرفف الباب بإحكام بكلتا يديك، وارفعها ألعلى برفق لفك أرفف 
الباب.

خزان املاء

امسك خزان املاء بإحكام بكلتا يديك، وارفعه ألعلى باجتاهك لنزعه برفق.

قد ال يتوافر خزان املاء وفًقا للطراز.
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استخدام الرف القابل للطي

ميكنك طي الرف القابل للطي إذا احتجت إلى مساحة الستيعاب 
حاويات أو منتجات أطول بالرف املوجود أسفل منه.

ارفع الرف برفق وأزِحه إلى الداخل.. 1
ميكنك سحب اجلزء املطوي فقط داخل الرف الستخدامه بكامل . 2

حجمه.

استخدام صندوق التحكم في الرطوبة

ميكنك استخدام صندوق التحكم في الرطوبة للتحكم في رطوبة 
املنتجات التي حتتاج إلى االحتفاظ بها طازجة.

استخدم ذراع التحكم في الرطوبة املوجود أعلى الدرج لضبط مستوى 
الرطوبة. 

حرك الذراع إلى اجلانب األمين خلفض مستوى الرطوبة داخل الدرج. 
حرك الذراع إلى اجلانب األيسر لرفع مستوى الرطوبة. سيعمل وجود 

املزيد من الفتحات على جعل مستوى الرطوبة أعلى داخل الدرج.

استخدام موزع املياه

ملء املياه

ميكنك ملء خزان املاء باملياه وهو داخل الثالجة أو نزعه من الثالجه مللء 
املياه.

الطريقة 1

امأل املياه من خالل الفتحة املوجودة أعلى خزان 
 املاء. 

إذا قمت بسكب املياه بسرعة شديدة، فقد 
تفيض املياه.

الطريقة 2

حرّر القفل املوجود على جانبي خزان املاء إلزالة الغطاء املوجود فوقه.. 1
امأل خزان املاء باملياه.. 2

ال تضع أي شيء آخر غير املياه في خزان املاء.
تنبيه
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أرفف زجاجية) 1 ( 

تتميز األرفف املصنوعة من الزجاج بسهولة تنظيفها، كما أنها 
 تساعد على رؤية األشياء اخملزّنة في الثالجة بسهولة أيًضا. 
مت تصميم هذه األرفف بحيث تكون مقاومة للكسر، وميكن 

استخدامها لتخزين جميع أنواع األطعمة واملشروبات.

صندوق األطعمة اخلفيفة املتحرك) 2 ( 

مت تصميم صندوق األطعمة اخلفيفة لكي يكون قابالً للتعديل بشكل 
 أفقي. 

 ميكنك حتريك الصندوق يسارًا وميينًا حسب احملتويات املوجودة باألسفل. 
ميكنك تخزين املشروبات أو منتجات األلبان أو األطعمة التي حتتاج إلى 

الطهي بسرعة.

الرف القابل للطي) 3 ( 

ميكن استخدام الرف بالعمق الكامل له أو طيه الستيعاب حاويات 
أطول.

درج األطعمة الطازجة) 4 ( 

يساعد في احلفاظ على مذاق األطعمة، ويطيل من عمر األطعمة 
الطازجة. استخدمه في حفظ اخلبز والكعك.

صندوق التحكم في الرطوبة) 5 ( 

ميكنك استخدام صندوق التحكم في الرطوبة للتحكم في رطوبة 
الفواكه واخلضروات واالحتفاظ بها طازجة.

رف الباب العميق) 6 ( 

مت تصميمه ليسع األشياء الضخمة والكبيرة كجالونات اللنب أو غير 
ذلك من الزجاجات واألوعية الكبيرة.

خزان املاء) 7 ( 

ميكنك احلصول على مياه باردة من خزان املاء عبر موزع املاء دون احلاجة 
إلى فتح الثالجة.

درج البيض) 8 ( 

 هو أفضل مكان حلفظ البيض. 
ضع درج البيض على الرف للحفاظ عليه والوصول إليه بسهولة.

 إذا كنت تخطط للقيام برحلة لبعض الوقت، فأفِرغ  •
الثالجة وأوقف تشغيلها. امسح الرطوبة الزائدة من داخل 

 اجلهاز، واترك الباب مفتوًحا.
وهذا بدوره يساعد في منع استمرار وجود روائح أو تعفن 

األطعمة.

في حالة عدم استخدام الثالجة لوقٍت طويل، افصل قابس التيار  •
الكهربي.

تنبيه
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 ) 4 (
sec(  3( Vacation Control Lock )قفل التحكم في 

الُعطلة )3 ثواٍن((

اضغط على الزر Vacation )الُعطلة( لتنشيط وظيفة 
 Vacation )الُعطلة(.

يضيء مؤشر Vacation )الُعطلة(، ويتم ضبط درجة حرارة 
الثالجة على 15 درجة مئوية لتقليل معدل استهالك الطاقة 

 عندما تكون غير موجود )في ُعطلة أو في رحلة عمل أو غيرها(.
حافظ على الثالجة خالية من البكتيريا والروائح الكريهة.

اضغط على الزر Vacation )الُعطلة( ملدة 3 ثواٍن لتنشيط 
 وظيفة Child Lock )القفل ضد عبث األطفال(.

يضيء مؤشر Child Lock )القفل ضد عبث األطفال(، ويتم 
 قفل جميع أزرار لوحة التحكم.

إللغاء تنشيط وظيفة Child Lock )القفل ضد عبث 
األطفال(، اضغط على الزر Vacation )الُعطلة( مرة أخرى 

ملدة 3 ثواٍن.

يتم إلغاء تنشيط وظيفة Vacation )الُعطلة( تلقائًيا في  •
حالة قيامك بتحديد وظيفة Power Cool )تبريد الطاقة( أو 
ضبط درجة احلرارة أثناء تشغيل وظيفة Vacation )الُعطلة(.

تأكد من إخراج األطعمة املوجودة في الثالجة قبل استخدام  •
وظيفة Vacation )الُعطلة(. 

) 1 (

) 2 (

) 3 (

) 4 (

) 5 (

) 8 (

) 7 (

) 6 (

قد تختلف بعض امليزات أو ال تتوافر وفًقا للطراز؛ مثل  •
خزان املياه ورف املشروبات.

 للحصول على مساحة أكبر، ميكنك إزالة خزان ) 7 (املياه. •
 ولن يؤثر ذلك على اخلصائص احلرارية وامليكانيكية.

يتم حساب كمية التخزين املصرح بها حلجيرة الثالجة ملساحة هذا 
اجلزء بعد إزالته.
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كيفية تشغيل الثالجة

Power Cool )تبريد الطاقة() 2 ( 

اضغط على الزر Power Cool )تبريد الطاقة( لتنشيط 
 وظيفة Power Cool )تبريد الطاقة(.

سيضيء مؤشر Power Cool )تبريد الطاقة(، وستعمل 
الثالجة على تقليل الوقت املستغرق لتبريد املنتجات 

 املوجودة في الثالجة.
ستعمل وظيفة Power Cool )تبريد الطاقة( ملدة ساعتني 

 و30 دقيقة لتبريد الثالجة بسرعة.
إللغاء تنشيط وظيفة Power Cool )تبريد الطاقة(، اضغط 

على الزر Power Cool )تبريد الطاقة( مرة أخرى.

ال ميكن استخدام وظيفة Power Cool )تبريد الطاقة( مع 
 وظيفة Vacation )الُعطلة(.

يعمل حتديد وظيفة Vacation )الُعطلة( على إلغاء تنشيط 
وظيفة Power Cool )تبريد الطاقة( تلقائًيا.

Door Alarm )إنذار الباب() 3 ( 

اإلنذار. 1
اضغط على الزر Door Alarm )إنذار الباب( لتنشيط وظيفة 

 ײاإلنذارײ.
يضيء مؤشر ײاإلنذارײ، وتعمل الثالجة على تنبيهك بصوت 

 إنذار إذا ظل باب الثالجة مفتوًحا ألكثر من دقيقتني.
 Door Alarm إللغاء تنشيط وظيفة ײاإلنذارײ، اضغط على زر

)إنذار الباب( مرة أخرى.

إيقاف شاشة العرض. 2
بشكل قياسي، يتم إيقاف شاشة عرض درجة احلرارة. 

للتبديل بني وضعي ײتشغيلײ وײإيقافײ، اضغط على الزر 
Door Alarm )إنذار الباب( ملدة 3 ثواٍن.

فحص لوحة التحكم

) 1 (

) 2 (

) 3 (

) 4 (

في كل مرة تضغط فيها على الزر، يصدر صوت صفارة 
قصير.

استخدام لوحة التحكم

Fridge )الثالجة() 1 ( 

اضغط على زر Fridge )الثالجة( لضبط درجة احلرارة بني 1 و 
 7 درجات مئوية،

علًما بأن درجة احلرارة االفتراضية هي 3 درجات مئوية وفي كل 
مرة تضغط فيها على الزر، تتغير درجة احلرارة وفًقا للترتيب 

التالي، ويقوم مؤشر درجة احلرارة بعرض درجة احلرارة املطلوبة.

7 درجة 
مئوية

1 درجة 
مئوية

2 درجة 
مئوية

3 درجة 
مئوية

4 درجة 
مئوية

5 درجة 
مئوية

6 درجة 
مئوية

عند االنتهاء من ضبط درجة احلرارة، يقوم مؤشر درجة احلرارة 
 بعرض درجة احلرارة احلالية للثالجة.

إذا كانت درجة احلرارة احلالية أعلى من 9 درجات مئوية، 
فسيقوم مؤشر درجة احلرارة بعرض 9 درجات مئوية.

DA68-03008M-3 AR.indd   17 2014. 8. 7.   �� 4:03DA68-03008M-01.indb   10 2014. 8. 13.   �� 6:24



العربية - 16

وّصل السلك املوجود في الغطاء البالستيكي، وضع الغطاء مرة . 18
أخرى في مكانه األصلي.

قم بإحكام تثبيت األربعة مسامير مرة أخرى في مكانها.. 19

د، ثم اربطها بعد أن تديرها . 20 قم بفك حشيات بابي الثالجة واجملمِّ
مبقدار 180 درجة.

بعد تبديل األبواب، تأكد من وضع حشيات بابي الثالجة 
 واجملّمد بشكل صحيح.

في حالة عدم القيام بذلك، قد تكون هناك ضوضاء أو قد 
تتكون قطرات الندى؛ مما قد يؤثر على أداء الثالجة.

حتذير

وضع الثالجة على سطٍح مستٍو

إذا كان اجلزء األمامي من اجلهاز أعلى قليالً 
من اجلزء اخللفي، فيمكن في هذه احلالة فتح 

 الباب وغلقه بسهولة أكبر.
ميكنك إدارة أرجل الضبط في اجتاه عقارب 

الساعة لزيادة االرتفاع، وفي عكس اجتاه 
عقارب الساعة خلفض االرتفاع.

احلالة 1( مييل اجلهاز إلى أسفل من جهة 
اليسار.

أدر رِجل الضبط اليسرى في اجتاه السهم  •
حتى يستقيم مستوى اجلهاز.

احلالة 2( مييل اجلهاز إلى أسفل من جهة 
اليمني.

أدر رِجل الضبط الُيمنى في اجتاه السهم  •
إلى أن يستقيم مستوى اجلهاز.

) احلالة 1 (

) احلالة 2 (
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داد
إلع

ا

استخدم املفتاح لفصل عمود املفصل، ثم اقلب املفصل وأعد . 12
 تركيب عمود املفصل.

وفك رفادة الضبط املوجودة باجلزء العلوي، ثم اربطها بالناحية 
األخرى. 

أعد تركيب املفصل على باب الثالجة من خالل تنفيذ عكس ما مت . 13
 القيام به في اخلطوة 11. 

تأكد من استخدام غطاء مفصل اجلانب األيسر )يوجد أسفل 
الغطاء البالستيكي الذي متت إزالته في اخلطوة 2(، ثم قم بإزالة 

 احللقة.
بعد إعادة تركيب احللقة واألسالك وغطاء املفصل، بّدل اجلانب من 

اليمني إلى اليسار.

احللقة

بعد تبديل املفصل، أغلقه باستخدام غطاء األسالك أعلى باب . 14
الثالجة.

ײباب سلك الغطاء Rײ موجود ضمن 
مواد التعبئة

انزع غطاء املقبض، وقم بفك املسامير، ثم تأكد من نزع األغطية . 15
 واملقبض من اجلانب األيسر إلى اجلانب األمين بالباب. 

)تأكد من تغطية اجلانب األيسر باألغطية التي مت نزعها.(

قد ال يكون هناك غطاء للمقبض، وذلك حسب الطراز.

 قم بتبديل غطاء املفصل وتركيب غطاء الرجل األمامية.. 16
ضع بعد ذلك باب الثالجة في مكانه بحرص.

غطاء املفصل

قم بإحكام ربط املسامير الثالثة، ثم أعد تركيب األسالك مًعا مرة . 17
أخرى.

 تأكد من عدم اتصال الثالجة مبصدر تيار كهربي قبل 
استخدام األسالك الكهربائية. حتذير
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انزع غطاء الرجل األمامية بعد فك املسمارين.. 5

مسمار

قم بفك املسامير اللولبية الثالثة التي تربط املفصل، وكذلك فك . 6
املسامير اللولبية الثالثة املوجودة في اجلانب األيسر السفلي خلف 
الرجل األمامية في املكان الذي سيتم فيه تركيب املفصل املفكوك.

10 مم
10 مم

قم بفك عمود املفصل باستخدام مفتاح سداسي أوالً. قم بفك . 7
املسمار اللولبي إلزالة رافع املفصل، ثم بدل جانب عمود املفصل 

ورافع املفصل.

عمود املفصل
مسمار لولبي 8 مم

رافع املفصل

اربط املفصل باجلانب األيسر السفلي للثالجة في املكان الذي مت فك . 8
 املسامير اللولبية منه قبل ذلك في اخلطوة 6.

اربط املسامير اللولبية التي مت فكها من اجلانب األمين السفلي 
 للثالجة الستخدامها فيما بعد.

قم بتبديل الِرجل من اليسار إلى اليمني.

10 مم

10 مم

 قم بفك املسامير من اجلانبني السفليني األيسر واألمين لباب الثالجة.. 9
 بدل جانب أداة إيقاف الباب من اليمني إلى اليسار.

يجب أيًضا تبديل رافع املفصل.

رافع املفصل رافع املفصل

انزع غطاء األسالك من اجلزء العلوي لباب الثالجة لتبديل جانب . 10
األسالك.

 قم بإزالة املفصل واحللقة من باب الثالجة.. 11
وقم بفك غطاء مفصل اجلانب األمين وسحب األسالك من غطاء 

املفصل.

غطاء املفصل

احللقة

كن حذرًا حتى ال تتسبب في تلف األسالك الكهربائية عند 
إزالة غطاء املفصل. تنبيه
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داد
إلع

ا

التركيب العكسي لباب الثالجة

توصي شركة Samsung بعدم تركيب الباب في وضع 
عكسي إال عن طريق موفري اخلدمة املعتمدين من 

 .Samsung 
سيتم إجراء هذه اخلدمة مقابل رسوم يتحملها العميل.

ال يغِط ضمان الصناعة أي أضرار حتدث للجهاز أثناء محاولة 
 التركيب العكسي للباب.

ويتحمل العميل رسوم أي إصالحات الزمة للجهاز نتيجة 
هذا األمر.

األدوات املطلوبة )غير مرفقة(

مفك مستدق الطرف )-(مفك فيليبس )+(
 مفتاح صندوقي 10 مم
)للمسامير اللولبية(

 مفتاح صندوقي 8 مم
)للمسامير اللولبية(

 مفتاح ربط
)لعمود املفصل(

مفتاح سداسي الرأس 
5 مم )لعمود املفصل 

السفلي(

فك أربعة مسامير من اجلزء العلوي للثالجة. . 1

حتذير

 أزل الغطاء البالستيكي، وتأكد من فصل السلك املتصل به.. 2
بعد إزالة الغطاء البالستيكي، افحص األجزاء لتركيب الباب عكسًيا.

 كن حذرًا حتى ال تتسبب في تلف األسالك الكهربائية عند 
إزالة الغطاء البالستيكي.

افصل األسالك، ثم أزل املسامير اللولبية الثالثة.. 3

تأكد من عدم اتصال الثالجة مبصدر تيار كهربي قبل 
استخدام األسالك الكهربائية.

قم بفك الباب من املفصل السفلي عن طريق رفع الباب بعناية . 4
ألعلى في اجتاه مستقيم.

توخ احلذر حتى ال تعرض نفسك لإلصابة نظرًا لثقل باب 
الثالجة.

تنبيه

حتذير

حتذير
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االستعداد لتركيب الثالجة

 تهانينا لشرائك ثالجة Samsung هذه.
نتمنى لك االستمتاع باإلمكانات وامليزات املتطورة التي تقدمها هذه 

الثالجة اجلديدة.

يجب تركيب الثالجة ووضعها بطريقة صحيحة وفًقا لهذا الدليل  •
قبل استخدامها.

استخدم هذا اجلهاز للغرض اخملصص له فقط كما هو موضح بهذا  •
الدليل. 

يُنصح بضرورة إجراء أي أعمال صيانة من قبل شخص معتمد. •

يرجى التخلص من مواد التعبئة لهذا املنتج بطريقة ال تضر  •
بالبيئة.

افصل قابس التيار الكهربي من املأخذ قبل تغيير املصباح  •
الداخلي للثالجة.

قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية. -

حتديد أفضل مكان للثالجة

مكان غير معرض لضوء الشمس املباشر. •

مكان به سطح مستو. •

مكان به مساحة كافية لفتح باب الثالجة بسهولة. •

وجود مساحة كافية لليمني واليسار واخللف وأعلى الثالجة لتدوير  •
 الهواء. 

في حالة عدم توفر مساحة كافية للثالجة، قد ال يعمل نظام 
التبريد الداخلي على النحو الصحيح.

يرجى التأكد من إمكانية حتريك اجلهاز بحرية عند إصالحه  •
وصيانته.

100 مم

50 مم

1800 مم

حتذير

°121

595 مم

912,5 مم

568 مم

1183 مم

50 مم على األقل

 قد يختلف ارتفاع املنتج حسب الطرز. •

عند تركيب اجلهاز، اترك مسافة مناسبة على ميينه ويساره ومن  •
 خلفه ومن أمامه. 

سيساعد ذلك في خفض استهالك الطاقة، وبالتالي خفض فواتير 
الكهرباء.

ال تركب الثالجة في مكان تقل فيه درجة احلرارة عن 10 درجات مئوية. •

اسحب الوحدة إلى اخلارج بشكل مستقيم عند القيام 
بأعمال تركيب أو صيانة أو تنظيف خلف الثالجة، وادفعها 

 إلى الداخل مرة أخرى بشكل مستقيم بعد االنتهاء.
وتأكد من إمكانية حتمل السطح لثالجة مملوءة بالكامل.

قم بإزالة الورقة املوجودة على املباعد، ثم ركّب مباعدين 
)الكتلة الرمادية( على اجلزء اخللفي من الثالجة للحصول 

على أداء أفضل. تأكد من تثبيت املباعدين كما هو موضح 
بالصورة أدناه عند تركيب الثالجة، حيث يؤدي تثبيت 

املباعدات إلى حتسني أداء الثالجة.

املباعد

املباعد

تنبيه

إعداد الثالجة
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مة
سال

 ال
ت

ما
لو

مع

تلميحات لتوفير الطاقة

ركب اجلهاز في غرفة باردة وجافة بها  -
 تهوية كافية.

وتأكد من عدم تعرضه لضوء الشمس 
املباشر، وال تضعه بالقرب من أي مصدر 

للحرارة )مثل املدفأة(.

ال تسد أي من فتحات التهوية أو شبكات  -
باجلهاز.

اترك الطعام ليبرد قبل وضعه داخل  -
اجلهاز.

ضع األطعمة اجملمدة في الثالجة عند  -
 إذابتها،

حيث ميكنك االستفادة من درجات احلرارة 
املنخفضة للمنتجات اجملمدة في تبريد 

األطعمة املوجودة في الثالجة.

ال تترك باب اجلهاز مفتوًحا ملدة طويلة  -
عند وضع األطعمة في الثالجة أو 

 إخراجها منها.
كلما كانت مدة فتح باب الثالجة قصيرة، 

د. قل حجم الثلج املتكون في اجملمِّ

ف الثالجة من اخللف بانتظام. -  نظِّ
يؤدي تراكم األتربة إلى زيادة استهالك 

الطاقة.

ال تضبط درجة احلرارة مبعدل أبرد من الالزم. -

تأكد من خروج الهواء بشكل كاٍف عند  -
 قاعدة الثالجة واجلدار اخللفي للثالجة.

وال تغِط فتحات التهوية.

يجب ترك مساحة مناسبة إلى ميني اجلهاز  -
 ويساره وأعاله وأسفله عند التركيب.

سيساعد ذلك في خفض استهالك التيار 
الكهربي وفواتير الكهرباء.

للحصول على أقصى استخدام فّعال  -
للطاقة، يرجى جعل جميع قطع التركيب 
الداخلية، مثل الصناديق واألدراج واألرفف، 

في املكان الذي خصصته الشركة 
املصنّعة.
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تلميحات إضافية لالستخدام 
الصحيح 

في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربي،  •
يرجى االتصال باملكتب احمللي التابع 

لشركة الكهرباء وسؤالهم عن املدة التي 
سينقطع خاللها التيار.

معظم حاالت انقطاع التيار الكهربي  -
التي يتم إصالحها في غضون ساعة أو 
ساعتني لن يكون لها تأثير على درجات 

 حرارة الثالجة.
ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح 

الباب أثناء انقطاع التيار الكهربي.

في حالة إرفاق مفاتيح مع الثالجة، يجب  •
احلفاظ عليها بعيًدا عن متناول األطفال 

وعدم وضعها بالقرب من اجلهاز.

قد ال يعمل اجلهاز بصورة منتظمة  •
)نظرًا ألن درجة احلرارة قد تكون أكثر دفًئا 
داخل الثالجة( عند وضعها لفترة طويلة 

من الوقت في درجة حرارة أقل من احلد 
األقصى لدرجة حرارة التبريد التي مت 

تصميم جهاز التبريد وفًقا لها.

ال حتفظ األطعمة التي تفسد بسرعة  •
في درجة حرارة منخفضة، مثل املوز 

والشمام.

هذا اجلهاز ال يكوِّن الثلج؛ مما يعني عدم  •
احلاجة إلى إزالة الثلج عن اجلهاز يدويًا ألن 

هذه العملية تتم تلقائًيا.

درجة احلرارة في اجلزء )األجزاء( ذات عالمة  •
النجمتني أو احلجيرة )احلجيرات( التي بها 

رمز النجمتني )  ( أعلى قليالً من 
 حجيرة )حجيرات( اجملًمد األخرى. 

يستند وصف اجلزء )األجزاء( أو احلجيرة 
)احلجيرات( بأنها ذات جنمتني على 
اإلرشادات املرفقة و/أو احلالة عند 

التسليم.
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لو
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عند احتواء هذا املنتج على غازات قابلة 
 ،)R-600a لالشتعال )مثل غاز التبريد

يرجى االتصال بالسلطات احمللية لديك 
لالستفسار عن كيفية التخلص اآلمن 

 من هذا املنتج.
يُستخدم الِسيكلوبِنتان كغاز سائل 

 للعزل.
تتطلب الغازات املستخدمة في مواد 
 العزل إجراءات خاصة للتخلص منها.

يرجى االتصال بالسلطات احمللية لديك 
فيما يتعلق بكيفية التخلص اآلمن بيئًيا 

 من هذا املنتج.
تأكد من عدم تلف أي من األنابيب 

املوجودة باألجزاء اخللفية لألجهزة قبل 
 التخلص منها.

علًما بأنه ينبغي حتطيم هذه األنابيب في 
مكاٍن مفتوح.

إذا كان اجلهاز يحتوي على غاز التبريد  •
األيزوبيوتان )R-600a(؛ وهو غاز طبيعي 

يتوافق مع البيئة بشكل كبير، وقابل 
 لالحتراق أيًضا،

فيجب توخي احلذر عند نقل اجلهاز 
وتركيبه للتأكد من عدم تعرض أي جزء 

من أجزاء دائرة التبريد للتلف.

قد يشتعل غاز التبريد املنبعث من األنابيب  •
 أو يتسبب في تعرض العني لإلصابة.

في حالة اكتشاف أي تسرب، جتنب أي لهب 
مكشوف أو أي مصدر محتمل لالشتعال 

وقم بتهوية غرفة اجلهاز لعدة دقائق.

لتجنب تكون خليط من الغاز  •
القابل لالشتعال والهواء في حالة 

حدوث تسرب في دائرة التبريد، 
يجب حتديد حجم الغرفة التي 

سيتم وضع الثالجة فيها حسب 
 كمية غاز التبريد املستخدمة.
ال تشغل اجلهاز عند ظهور أي 

 عالمات تدل على وجود تلف.
أما إذا ساورتك الشكوك، فيرجى 

 االتصال باملوزّع.
يجب أن تكون مساحة الغرفة 
1 م3 لكل 8 جم من غاز التبريد 

 R600a املوجود داخل اجلهاز.
يتم عرض كمية غاز التبريد بالثالجة 

على لوحة البيانات داخلها.
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عالمات التنبيه اخلاصة 
بالتنظيف

ال ترش املياه داخل الثالجة أو  •
خارجها مباشرة.

ألن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو  -
حدوث صدمة كهربية.

ال ترش غازات قابلة لالشتعال بالقرب من  •
الثالجة. 

قد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار أو نشوب  -
حريق.

ال ترش املنظفات على شاشة العرض  •
مباشرة.

قد تبهت األحرف املطبوعة على شاشة  -
العرض. 

قم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة  •
 من أطراف قابس التيار الكهربي.
لكن، ال تستخدم قطعة قماش 

مبتلة أو رطبة عند تنظيف 
القابس وقم بإزالة أي مواد غريبة 

أو أتربة من أطراف قابس التيار 
الكهربي.

ألن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو  -
حدوث صدمة كهربية.

افصل الثالجة قبل تنظيفها  •
وصيانتها.

تنبيه

عالمات التحذير الصارمة 
اخلاصة بالتخلص من املنتج

عند التخلص من هذه الثالجة  •
أو غيرها من الثالجات، قم بفك 

الباب/أقفال األبواب ومزالج الباب 
حتى ال يتعرض األطفال الصغار أو 

 احليوانات لالحتجاز داخلها.
يجب مراقبة األطفال للتأكد من 

عدم عبثهم باجلهاز.

يرجى التخلص من مواد التعبئة لهذا  •
املنتج بطريقة ال تضر بالبيئة.

اترك األرفف في مكانها حتى يصعب  •
 على األطفال الصعود داخل الثالجة.

تأكد من عدم تلف أي من األنابيب 
املوجودة باجلزء اخللفي للجهاز قبل 

التخلص منه.

يُستخدم األيزوبيوتان R-600a أو الفريون  •
 R-134a كغاز تبريد.

افحص ملصق الضاغط املوجود باجلزء 
اخللفي للجهاز أو ملصق التصنيف 

املوجود داخل الثالجة ملعرفة نوع غاز 
 التبريد املستخدم بالثالجة.

حتذير
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إذا استشعرت رائحة منتجات  •
دوائية أو دخان، فافصل قابس 

التيار الكهربي على الفور 
 Samsung واتصل مبركز صيانة

.Electronics

إذا كنت تواجه صعوبة عند تغيير  •
املصباح، فاتصل بوكيل الصيانة.

• ،LED إذا كان هذا املنتج مزودًا مبصباح 
فال تقم بفك غطاء املصباح ومصباح 

LED بنفسك.

يرجى االتصال بوكيل الصيانة اخلاص بك. -

عالمات التنبيه اخلاصة 
باالستخدام

للحصول على أفضل أداء لهذا  •
املنتج،

ال تضع األطعمة على مسافة تقترب  -
كثيرًا من فتحات التهوية املوجودة باجلزء 
اخللفي من اجلهاز، ألن ذلك قد يعيق دوران 

الهواء الطلق داخل حجيرة الثالجة.

قم بتغطية األطعمة جيًدا أو وضعها في  -
حاويات محكمة الغلق قبل وضعها داخل 

الثالجة.

امأل خزان املياه ودرج الثلج ومكعبات املياه  •
مبياه صاحلة للشرب فقط.

ال تطرق على السطح الزجاجي أو تضغط  •
عليه بشدة.

قد يؤدي الزجاج املكسور إلى حدوث  -
إصابة جسدية و/أو تلف باملمتلكات. 

في حالة تلف الثالجة بسبب  •
املياه، افصل قابس التيار الكهربي 

 Samsung واتصل مبركز صيانة
Electronics لديك.

تنبيه
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ال تضع أصابعك أو أي أشياء أخرى داخل  •
فتحة املوزع.

قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة  -
جسدية أو تلف مادي.

ال تخزّن مواد متطايرة أو قابلة لالشتعال  •
داخل الثالجة.

قد يؤدي تخزين البنزين أو مخفف املواد أو  -
الكحول أو اإليثير أو الغاز النفطي املسال 

وغيرها من تلك املنتجات إلى حدوث انفجار.

ال تخزن املنتجات الدوائية أو املواد  •
العلمية أو املنتجات احلساسة جتاه درجة 

احلرارة في الثالجة.

ينبغي عدم تخزين املنتجات التي تتطلب  -
ضوابط صارمة لدرجة احلرارة في الثالجة.

ال تضع جهازًا كهربائًيا أو تستخدمه داخل  •
الثالجة، ما لم يكن ضمن نوعية األجهزة 

املوصى بها من قبل الشركة املصنّعة.

ال تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي  •
وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج 

بخالف تلك املوصى بها من قبل الشركة 
املصنّعة.

يجب توخي احلذر لعدم التسبب في تلف  •
دائرة التبريد.

ال تقم بفك الثالجة أو إصالحها  •
بنفسك.

ألنك بذلك تتعرض خلطر نشوب حريق أو  -
وجود عطل و/أو إصابة شخصية.

ينبغي مراقبة األطفال للتأكد من  •
عدم عبثهم باجلهاز.

يجب حفظ الزجاجات مع بعضها  •
بإحكام حتى ال تسقط من مكانها.

هذا اجلهاز مخصص حلفظ األطعمة في  •
بيئة منزلية.

في حالة اكتشاف أي تسرب للغاز، جتنب  •
أي ألسنة لهب مكشوفة أو أي مصدر 
محتمل لالشتعال وقم بتهوية الغرفة 

التي مت وضع اجلهاز بها لعدة دقائق.

ال تستخدم سوى مصابيح LED التي  •
توفرها الشركة املصنّعة أو وكيل 

الصيانة.
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احتفظ مبواد التعبئة بعيًدا عن متناول  •
األطفال.

فقد يتعرض األطفال خلطر االختناق حتى  -
املوت إذا وضعوا تلك املواد فوق رؤوسهم.

يجب وضع اجلهاز بحيث ميكن الوصول  •
إلى القابس بعد التركيب.

يجب تأريض الثالجة. •

يجب توصيل الثالجة مبصدر تيار كهربي  -
أرضي ملنع تسرب الطاقة أو التعرض 

لصدمات كهربية نتيجة لتسرب التيار 
من الثالجة.

في حالة حدوث تلف في سلك  •
التيار الكهربي، استبدله في احلال 

عن طريق الشركة املصنّعة أو 
وكيل الصيانة التابع لها.

يجب تغيير منصهر الثالجة بواسطة  •
فني مؤهل أو شركة صيانة.

قد يؤدي عدم االلتزام بهذه التعليمات إلى  -
حدوث صدمة كهربية أو إصابة جسدية.

عالمات التنبيه اخلاصة 
بالتركيب

يرجى عدم وضع أي عوائق على  •
فتحة التهوية املوجودة بغطاء 
اجلهاز أو أي شيء يعوق البنية 

التركيبية للجهاز.

اترك اجلهاز دون استخدام ملدة ساعتني  •
بعد تركيبه.

عالمات التحذير الصارمة 
اخلاصة باالستخدام

ال توصل قابس التيار الكهربي  •
ويداك مبتلتان. 

ال تخزن أي مواد أعلى اجلهاز. •

عند فتح الباب أو غلقه، قد تسقط تلك  -
املواد وتؤدي إلى حدوث إصابة جسدية و/

أو تلف مادي.

ال تضع وعاًء مملوًءا باملاء فوق الثالجة. •

في حالة انسكاب املاء، قد ينشب حريق  -
أو حتدث صدمة كهربية.

 ال تدع األطفال يتعلقون بالباب. •
قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى التعرض 

إلصابة خطيرة.

 ال تسمح لألطفال بالدخول في الثالجة. •
فقد يتعرضون خلطر االحتجاز داخلها. 

تنبيه

حتذير
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عالمات التحذير الصارمة 
اخلاصة بالتركيب

ال تركب الثالجة في مكان رطب أو  •
مكان ميكن أن تتعرض فيه للمياه.

قد يتسبب العزل غير السليم لألجزاء  -
الكهربائية في حدوث صدمة كهربائية أو 

نشوب حريق.

ال تضع هذه الثالجة في مكان معرض  •
لضوء الشمس املباشر أو حرارة املواقد أو 

الدفايات أو مع أجهزة أخرى. 

يجب عدم استخدام مواسير الغاز  •
أو خطوط الهاتف أو موانع الصواعق 

مطلًقا في عملية التثبيت على األرض.

قد يؤدي االستخدام غير املالئم للقابس  -
األرضي إلى التعرض لصدمة كهربية.

ال توصل عديًدا من األجهزة بنفس لوحة  •
 التيار الكهربي متعددة املقابس. 

كما ينبغي دوًما توصيل الثالجة مبأخذ 
تيار كهربي منفرد خاص بها يكون معدل 

اجلهد الكهربي اخلاص به متوافًقا مع 
لوحة التقنني اخلاصة بالثالجة.

يوفر هذا اإلجراء أفضل أداء للثالجة، كما  -
مينع زيادة التحميل على دوائر األسالك 

املنزلية التي قد تتسبب في نشوب 
حريق نتيجة للحرارة الزائدة الناجتة في 

األسالك.

حتذير

إذا كان مأخذ احلائط غير محكم، فال تقم  •
بتوصيل قابس التيار الكهربي به.

ستكون هناك مخاطر التعرض لصدمة  -
كهربية أو نشوب حريق.

ال تستخدم أي سلك به شقوق أو تآكل  •
على طول السلك أو بأحد طرفيه.

ال تقم بثني سلك التيار الكهربي بشدة  •
أو وضع أشياء ثقيلة فوقه.

يجب تركيب الثالجة ووضعها  •
بطريقة صحيحة وفًقا لهذا 

الدليل قبل استخدامها.

وصل قابس التيار الكهربي في موضعه  •
الصحيح؛ بحيث يكون السلك متدلًيا 

ألسفل.

في حالة توصيل قابس التيار الكهربي  -
مقلوبًا، قد يؤدي ذلك إلى قطع السلك 
ونشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

عند نقل الثالجة، يجب توخي احلذر حتى  •
ال تتعرض لالنقالب أو يتلف سلك التيار 

الكهربي.

قد يتسبب ذلك في نشوب حريق. -

تأكد من عدم انحشار قابس التيار  •
الكهربي أو تلفه في اجلزء اخللفي للثالجة.
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االحتياطات ورموز السالمة املهمة:

حتذير

قد تتسبب اخملاطر واملمارسات 
غير اآلمنة في التعرض إلصابة 

جسدية خطيرة أو الوفاة.

تنبيه

قد تتسبب اخملاطر أو املمارسات 
غير اآلمنة في حدوث إصابة 

جسدية طفيفة أو تلف 
باملمتلكات.

ײالײ تقم بأي إجراء.

ײالײ تقم بالفك.

ײالײ تقم باللمس.

اتبع التعليمات بعناية.

افصل قابس التيار الكهربي 
من مأخذ احلائط.

تأكد من توصيل الثالجة مبصدر 
تيار كهربي أرضي لتجنب 

حدوث صدمة كهربائية.

اتصل مبركز الدعم للحصول 
على املساعدة.

مالحظة.

يعد الهدف من عالمات التحذير هذه هو 
 منع حدوث إصابات لك ولآلخرين.

 يرجى اتباع هذه العالمات بعناية.
بعد قراءة هذا القسم، احتفظ به في 
مكاٍن آمٍن للرجوع إليه في فيما بعد.

)CE( إشعار التوافق األوروبي

مت تصميم هذا اجلهاز بحيث يتوافق مع توجيه 
اجلهد املنخفض ) EC/95/ 2006( وتوجيه التوافق 

الكهرومغناطيسي )EC/2004/108 ( وتوجيه 
 )2011/65/EU(   تقييد استخدام املواد اخلطرة

ومرسوم الئحة املفوضية )األوروبية( رقم 
1060 لسنة 2010 وتوجيه التصميم البيئي 
)  EC/125/ 2009( والذي مت إقراره مبوجب الئحة 

)اجملموعة األوروبية( رقم 643 لسنة 2009 
 لالحتاد األوربي.

)للمنتجات التي تُباع في الدول األوروبية فقط(
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معلومات السالمة
معلومات السالمة

قبل تشغيل اجلهاز، يرجى قراءة هذا  •
الدليل بعناية واالحتفاظ به للرجوع إليه 

فيما بعد.

استخدم هذا اجلهاز لألغراض احملددة له  •
فقط كما هو مبني في دليل اإلرشادات 

 هذا.
علًما بأنه لم يتم تصميم هذا اجلهاز 

لالستخدام بواسطة األشخاص )مبا في 
ذلك األطفال( من ذوي القدرات البدنية أو 
احلسية أو العقلية احملدودة، أو غير امللمني 

باخلبرة واملعرفة املطلوبتني إال إذا مت هذا 
االستخدام حتت إشراف أو توجيه شخص 

مسؤول عن احلفاظ على سالمتهم.

نظراً ألن إرشادات التشغيل التالية  •
تغطي طرزًا متنوعة، فقد تختلف 

خصائص الثالجة لديك اختالفاً طفيفاً 
عن تلك األنواع املوصوفة في هذا الدليل.

احملتويات
2 ......................................................................................................................................................................... معلومات السالمة
إعداد الثالجة................................................................................................................................................................................ 12
17 ............................................................................................................................................................. كيفية تشغيل الثالجة
23 ............................................................................................................................................ استكشاف املشكالت وإصالحها
جزء التركيب................................................................................................................................................................................. 24
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الثالجة
دليل املستخدم

إمكانات هائلة

 .Samsung شكرًا لشرائك هذا املنتج من 
 للحصول على مستوى كامل من اخلدمة، يرجى زيارة 

www.samsung.com

جهاز من دون دعامات

متت طباعة هذا الدليل على ورق ُمعاد تدويره بنسبة 100 %.
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