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drošības informācija
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

• Pirms ierīces ekspluatācijas, 
lūdzu, izlasiet uzmanīgi šo 
lietošanas instrukciju un 
saglabājiet to turpmākai uzziņai.

• Lietojiet ierīci tikai tai 
paredzētajā nolūkā, kas 
aprakstīts šajā lietošanas 
instrukcijā. Šo ierīci nav 
paredzēts lietot personām 
(tostarp bērniem) ar 
ierobežotām fiziskām, maņu 
vai garīgām spējām vai bez 
pieredzes un zināšanām, ja vien 
viņi neatrodas citas, par viņu 
drošību atbildīgas personas 
uzraudzībā vai arī šī persona 
viņus apmāca, kā lieto šo ierīci.

• Šo ierīci var lietot arī vismaz 
8 gadus veci bērni, kā arī 
personas ar samazinātām 
fiziskajām, uztveres un 
garīgajām spējām vai pieredzes 
un zināšanu trūkumu, ja tām 
nodrošināta uzraudzība vai 
drošas lietošanas apmācība 
un tās apzinās iespējamo 
bīstamību. Bērni nedrīkst 
spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu 
un apkopi nedrīkst veikt 
neuzraudzīti bērni.

• Šajā lietošanas instrukcijā 

sniegtie brīdinājumi un drošības 
norādījumi neaptver visus 
iespējamos apstākļus un 
situācijas, kas var rasties. 
Tā ir jūsu atbildība rīkoties 
saprātīgi, piesardzīgi un 
uzmanīgi, uzstādot, kopjot un 
lietojot ierīci.

• Tā kā šī lietošanas instrukcija 
attiecas uz vairākiem modeļiem, 
jūsu ledusskapja tehniskie 
dati var nedaudz atšķirties 
no datiem, kas norādīti šajā 
lietošanas instrukcijā. R-600a 
vai R-134a ir izmantota kā 
aukstumnesējs. Pārbaudiet 
kompresora datu plāksnīti 
ierīces aizmugurē vai tehnisko 
datu uzlīmi ledusskapja 
iekšpusē, lai pārliecinātos, kāds 
aukstumnesējs ir izmantots jūsu 
ledusskapim. Ja izstrādājums 
satur viegli uzliesmojošu gāzi 
(aukstumnesējs R600a), 
sazinieties ar vietējās varas 
iestādi, lai noskaidrotu 
informāciju par drošu šī 
izstrādājuma utilizāciju.

• Lai izvairītos no uzliesmojoša 
gāzes un gaisa maisījuma 
izveidošanās telpā, kurā notikusi 
aukstumnesēja noplūde, telpas 
lielums jāizvēlas atkarībā no 
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izmantotā aukstumnesēja 
daudzuma.

• Nekādā gadījumā neieslēdziet 
ierīci, ja tai ir kādas bojājumu 
pazīmes. Šaubu gadījumā 
konsultējieties ar savu 
pārdevēju. Paredzamajai telpai 
jābūt 1 m³ uz katriem 8 g ierīcē 
esošā R-600a aukstumnesēja. 
Aukstumnesēja daudzums 
jūsu ledusskapim ir norādīts 
uz identifikācijas plāksnītes 
ledusskapja iekšpusē.

• Aukstumnesējam izšļācoties no 
caurulītēm, tas var uzliesmot vai 
radīt acu bojājumus. 
Gadījumā, ja aukstumnesējs 
izplūst no caurulītēm, izvairieties 
no atklātas liesmas aizdegšanas 
pie izstrādājuma un pārvietojiet 
liesmu avotus prom no 
izstrādājuma, kā arī nekavējoties 
izvēdiniet telpu.

 - Pretējā gadījumā rezultātā var 
izcelties ugunsgrēks vai notikt 
sprādziens.

• Neglabājiet šajā ierīcē 
sprāgstošas vielas, piemēram, 
aerosola baloniņus ar 
uzliesmojošu degmaisījumu.

Brīdinājums: 
aizdegšanās risks 
/ viegli uzliesmojoši 
materiāli

Svarīgi drošības simboli un 
piesardzības pasākumi:

BRĪDINĀJUMS

Bīstamu vai nedrošu praktisku 
darbību rezultātā var gūt 
smagus ievainojumus vai 
iestāties nāve.

UZMANĪBU

Riska vai nedrošu praktisku 
darbību rezultātā var gūt 
nebūtiskus ievainojumus vai 
īpašuma bojājumus.

Apzīmē, ko NEVAJAG darīt.

NEMĒĢINIET izjaukt.

NEPIESKARIETIES
Uzmanīgi ievērojiet 
norādījumus.
Atvienojiet kontaktdakšu no 
kontaktligzdas.

Pārliecinieties, vai ierīce ir 
iezemēta, lai izvairītos no 
elektriskās strāvas trieciena.

Sazinieties ar servisa centru.

Piezīme.
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Šie brīdinājuma simboli paredzēti, 
lai novērstu jūsu un citu cilvēku 
savainošanos. Lūdzu, uzmanīgi 
to ievērojiet. Pēc šīs sadaļas 
izlasīšanas saglabājiet lietošanas 
instrukciju drošā vietā turpmākai 
uzziņai.

BRĪDINĀJUMA ZĪMES 
PAR PAAUGSTINĀTU 
RISKU PĀRVADĀŠANAI UN 
ATRAŠANĀS VIETĀ.
•  Pārvadājot un uzstādot 

ierīci, jāievēro piesardzība, 
lai nesabojātu ledusskapja 
aukstumnesēja kontūra 
detaļas.

 - Aukstumnesējam izplūstot no 
caurulītēm, tas var aizdegties 
vai izraisīt acu bojājumus. 
Ja konstatējat noplūdi, 
izvairieties no atklātas liesmas 
vai iespējamiem aizdegšanās 
avotiem un vēdiniet telpu, kurā 
atrodas ledusskapis, vairākas 
minūtes.

 - Šī ierīce satur izobutānu 
saturošu aukstumnesēju 
(R600a), dabas gāzi, 
kas pilnībā atbilst vides 
aizsardzības prasībām, taču 
ir arī viegli uzliesmojoša, 
Pārvadājot un uzstādot 
ierīci, jāievēro piesardzība, lai 
nesabojātu kādas ledusskapja 
aukstumnesēja kontūra detaļas.

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMA ZĪMES PAR 
PAAUGSTINĀTU RISKU 
UZSTĀDĪŠANAS LAIKĀ.
• Bojāta elektrisko detaļu 

izolācija var izraisīt 
elektriskās strāvas 
triecienu vai aizdegšanos.

• Nenovietojiet ledusskapi 
tiešā saules gaismā vai siltās 
vietās līdzās krāsnīm, istabas 
sildītājiem vai citām ierīcēm.

• Nepievienojiet vairākas ierīces 
vienā strāvas sadalītājā. 
Ledusskapi vienmēr jāpievieno 
atsevišķā strāvas kontaktligzdā, 
kuras nominālais spriegums 
atbilst ierīces tehnisko datu 
plāksnītē norādītajiem datiem.

 - Šādi nodrošināsiet labāku 
ierīces darbību, kā arī 
pasargāsiet mājas elektrotīklu 
no pārslodzes, kuras rezultātā 
pastāv ugunsgrēka un vadu 
pārkaršanas risks.

• Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, 
neievietojiet tajā kontaktdakšu.

 - Pastāv elektriskās strāvas 
trieciena vai aizdegšanās risks.

• Neizmantojiet vadu, kuram 
ir redzamas plaisas vai 
noberzuma pazīmes visā 
garumā vai vada galos.

• Nestiepiet un pārlieku nelokiet 
strāvas vadu. 

• Nesavijiet vai nesamezglojiet 

BRĪDINĀJUMS
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strāvas vadu.
• Nekariet strāvas vadu uz metāla 

priekšmetiem, nenovietojiet 
uz tā smagus priekšmetus, 
nesaspiediet vadu starp 
priekšmetiem vai atstarpē aiz 
ierīces.

 - Pārvietojot ledusskapi, rīkojieties 
uzmanīgi, lai neuzstumtu ierīci 
uz strāvas vada vai nesabojātu 
to.

 - Bojāts vads var izraisīt 
elektriskās strāvas triecienu vai 
aizdegšanos.

• Nelietojiet ledusskapja tuvumā 
aerosolus.

 - Ledusskapja tuvumā lietotie 
aerosoli var izraisīt sprādzienu 
vai aizdegšanos. 

 - Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu 
vai nenovietojiet uz tā smagus 
priekšmetus.

• Pirms ledusskapi sākt 
lietot, tas pariezi jāuzstāda 
un jānovieto saskaņā 
ar lietošanas instrukcijā 
sniegtajiem norādījumiem.

• Neuzstādiet ledusskapi mitrā 
vietā vai vietā, kur tas var 
nonākt saskarē ar ūdeni.

 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija 
var izraisīt elektriskās strāvas 
triecienu vai aizdegšanos.

• Pievienojiet kontaktdakšu 

pareizi, ar vadu uz leju.
 - Ja kontaktdakšu pievienosiet 

otrādi, vads var pārlūzt 
un izraisīt aizdegšanos vai 
elektriskās strāvas triecienu.

• Pārliecinieties, vai kontaktdakša 
nav saspiesta vai sabojāta ar 
ledusskapja aizmugures daļu.

• Pārvietojot ledusskapi, rīkojieties 
uzmanīgi, lai neuzstumtu ierīci 
uz strāvas vada vai nesabojātu 
to.

 - Tas var radīt aizdegšanās risku.
• Uzglabājiet iepakojuma 

materiālus bērniem nepieejamā 
vietā.

 - Ja bērni spēlējoties materiālus 
uzliek galvā, pastāv 
nosmakšanas risks.

• Ierīce jānovieto tā, lai strāvas 
vads būtu brīvi pieejams.

 - Pretējā gadījumā pastāv 
elektriskās strāvas trieciena vai 
aizdegšanās risks.

• Nenovietojiet ierīci līdzās 
sildītājiem un ugunsnedrošiem 
materiāliem.

• Neuzstādiet ledusskapi mitrā, 
eļļainā vai putekļainā vietā, vietā, 
kas pakļauta tiešai saules un 
ūdens (lietus) ietekmei.

• Neuzstādiet ledusskapi vietā, 
kur var rasties gāzes noplūde.

 - Bojāts vads var izraisīt 
elektriskās strāvas triecienu vai 

drošības informācija _05 



aizdegšanos.
• Ja ledusskapī ir putekļi vai 

ūdens, atvienojiet kontaktdakšu 
no kontaktligzdas un sazinieties 
ar vietējo Samsung Electronics 
servisa centru.

 - Pretējā gadījumā pastāv 
aizdegšanās risks.

• Nekāpiet uz ierīces un 
nenovietojiet uz tās priekšmetus 
(piemēram, veļu, iedegtas 
sveces, degošas cigaretes, 
šķīvjus, ķīmiskās vielas, metāla 
priekšmetus utt.)

 - Šādi var gūt elektriskās strāvas 
triecienu, izraisīt aizdegšanos, 
ierīces problēmas vai gūt 
savainojumus.

• Šo ierīci ir pareizi 
jāiezemē.

• Ierīces zemējumu nedrīkst 
veidot pie gāzes caurules, 
plastmasas ūdens caurules vai 
tālruņa līnijas.

 - Ledusskapis jāiezemē, lai 
izvairītos no strāvas noplūdes 
elektrotīklā vai elektriskās 
strāvas trieciena, ko var izraisīt 
strāvas noplūde no ledusskapja.

 - Pretējā gadījumā rezultātā 
var gūt elektriskās strāvas 
triecienus, var notikt 
aizdegšanās vai rasties 
problēmas ar ierīci.

 - Nekādā gadījumā nepievienojiet 

strāvas vadu nepareizi iezemētai 
kontaktligzdai un pārliecinieties, 
vai tā atbilst vietējiem un valsts 
standartiem.

• Ja strāvas vads ir 
bojāts, lai novērstu 
apdraudējuma risku, to 
drīkst mainīt tikai ražotājs, 
tā servisa pārstāvis vai arī 
citas līdzvērtīgi kvalificētas 
personas.

• Ledusskapja drošinātāja 
nomaiņa jāveic kvalificētam 
tehniķim vai servisa centrā.

 - Pretējā gadījumā pastāv 
elektriskās strāvas trieciena vai 
savainošanās risks.

• Ierīces uzstādīšanas laikā 
raugieties, lai strāvas vads 
netiktu iespiests vai bojāts.

• Nenovietojiet ierīces aizmugurē 
daudzkontaktu strāvas 
pagarinātājus vai pārvietojamos 
strāvas avotus.

PIESARDZĪBAS 
SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ 
UZSTĀDĪŠANU.
• Neaizsprostojiet 

ventilācijas atveres ierīcē 
vai uzstādīšanas ierīcē.

• Pēc uzstādīšanas ierīci 
ieslēdziet apmēram pēc 2 
stundām.

UZMANĪBU
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• Šīs ierīces uzstādīšanu vai 
jebkāda veida apkopes darbus 
ieteicams veikt kvalificētam 
tehniķim vai servisa centra 
speciālistam.

 - Pretējā gadījumā rezultātā 
var gūt elektriskās strāvas 
triecienus, var notikt 
aizdegšanās, sprādziens vai 
rasties problēmas ar ierīci, vai 
var gūt savainojumus.

BRĪDINĀJUMA ZĪMES PAR 
PAAUGSTINĀTU RISKU 
LIETOŠANAS LAIKĀ
• Nepieskarieties strāvas 

vada kontaktdakšai ar 
slapjām rokām.

 - Šādi var gūt elektriskās strāvas 
triecienu.

• Neuzglabājiet uz ledusskapja 
priekšmetus.

 - Atverot vai aizverot durvis, 
priekšmeti var nokrist un izraisīt 
savainojumus un/vai rasties to 
bojājumi.

• Neievietojiet uz ledusskapja 
traukus ar ūdeni.

 - Izšļakstoties tie var izraisīt 
aizdegšanos vai elektriskās 
strāvas triecienu.

• Nepieskarieties saldētavas 
iekšējām sienām vai 
produktiem, kuri tiek uzglabāti 
saldētavā, ar slapjām rokām.

BRĪDINĀJUMS

 - Šādi var gūt apsaldējumus.
• Neizmantojiet un nenovietojiet 

ledusskapja tuvumā 
vielas, kuras ir jūtīgas pret 
temperatūras izmaiņām, 
piemēram, uzliesmojošus 
aerosolus, uzliesmojošus 
priekšmetus, sauso ledu, 
medikamentus vai ķīmiskās 
vielas. 
Neuzglabājiet ledusskapī ātri 
iztvaikojošus vai ugunsnedrošus 
materiālus vai vielas (benzolu, 
šķīdinātāju, propāna gāzi, 
spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un 
citas līdzīgas vielas).

 - Šis ledusskapis ir paredzēts 
tikai pārtikas uzglabāšanai.

 - Neievērojot šo nosacījumu 
var notikt aizdegšanās vai 
sprādziens.

• Neuzglabājiet saldētavā 
farmaceitiskus produktus, 
zinātniskus materiālus vai 
produktus, kuri ir jutīgi pret 
temperatūras izmaiņām.

 - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt 
produktus, kuru uzglabāšanai 
nepieciešama precīza 
temperatūras kontrole.

• Neievietojiet, kā arī 
neizmantojiet ledusskapī/
saldētavā elektriskās ierīces, 
ja vien tās nav ražotāja ieteiktā 
tipa ierīces.
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• Ja jūtat zāļu vai dūmu smaku, 
nekavējoties atvienojiet 
kontaktdakšu no kontaktligzdas 
un sazinieties ar vietējo 
Samsung Electronics servisa 
centru.

• Ja ledusskapī ir putekļi vai 
ūdens, atvienojiet kontaktdakšu 
no strāvas kontaktligzdas un 
sazinieties ar vietējo Samsung 
Electronics servisa centru.

 - Pretējā gadījumā pastāv 
aizdegšanās risks.

• Ja konstatējat noplūdi, 
izvairieties no atklātas liesmas 
vai iespējamiem aizdegšanās 
avotiem un vēdiniet vairākas 
minūtes telpu, kurā atrodas 
ledusskapis.

• Lai paātrinātu atkausēšanas 
procesu, atļauts izmantot tikai 
mehāniskās ierīces vai citus 
līdzekļus, ko ieteicis ierīces 
ražotājs.

• Nesabojājiet aukstumnesēja 
kontūru.

• Neizsmidziniet ugunsnedrošas 
vielas, piemēram, līdzekli pret 
kukaiņiem, uz ledusskapja 
virsmas.

 - Tās ir kaitīgas cilvēkiem, kā arī 
var izraisīt elektriskās strāvas 
triecienu, aizdegšanos vai 
problēmas ar ierīci.

• Neizmantojiet matu fēnu, lai 

žāvētu ledusskapja iekšpusi. 
Neievietojiet ledusskapī degošu 
sveici, lai novērstu nepatīkamās 
smakas.

 - Bojāts vads var izraisīt 
elektriskās strāvas triecienu vai 
aizdegšanos.

• Piepildiet ūdens tvertni, ledus 
vanniņu un ledus kubiņu 
trauciņu ar dzeramo ūdeni 
(minerālūdeni vai attīrītu ūdeni).

 - Nepildiet tvertnē tēju, sulu 
vai sportistiem paredzētos 
dzērienus, šie dzērieni var 
sabojāt ledusskapi.

• Neļaujiet bērniem karāties pie 
ledusskapja durvīm. Šādi var 
gūt nopietnus savainojumus.

 - Pastāv iesprūšanas risks. 
Neļaujiet bērniem iekļūt 
ledusskapī.

• Neatstājiet ledusskapja durvis 
atvērtas, ja neatrodaties tā 
tuvumā, un neļaujiet bērniem 
iekļūt ledusskapī. 

• Neļaujiet mazuļiem vai bērniem 
iekāpt ledusskapja atvilktnēs.

 - Šādai rīcībai var būt letālas 
sekas, iesprūstot un nosmokot, 
vai var gūt savainojumus.

• Nesēdiet uz ledusskapja 
durvīm.

 - Durvis var salūzt un izraisīt 
ievainojumus.

• Lai paātrinātu atkausēšanas 
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procesu, atļauts izmantot tikai 
mehāniskās ierīces vai citus 
līdzekļus, ko ieteicis ierīces 
ražotājs.

• Nesabojājiet aukstumnesēja 
kontūru.

• Neievietojiet ledusskapja 
plauktus otrādi. Šādi 
nedarbosies plauktu fiksācija.

 - Tas rezultātā, krītot stikla 
plauktam, var izraisīt 
savainojumu.

• Gāzes noplūdes gadījumā 
(piemēram, propāna 
gāzes, sašķidrinātās 
gāzes u.c.), nekavējoties 
izvēdiniet telpu, 
neaiztiekot kontaktdakšu. 
Nepieskarieties ierīcei vai 
strāvas vadam.

 - Neieslēdziet ventilācijas 
ventilatoru. 

 - Viena dzirkstele var izraisīt 
eksploziju vai aizdegšanos.

• Izmantojiet tikai LED lampas, 
ko piegādā ražotājs vai servisa 
pārstāvis.

• Bērni ir jāpieskata, lai viņi 
nespēlētos ar ledusskapi.

• Nelieciet pirkstus vietās, kur 
tos var iespiest, atstarpes starp 
durvīm un korpusu katrā ziņā ir 
ļoti nelielas.

• Neļaujiet bērniem karāties pie 

ledusskapja durvīm. 
Šādi var gūt nopietnus 
savainojumus.

• Šeit pastāv iesprūšanas risks. 
Neļaujiet bērniem iekļūt 
ledusskapī.

• Pudeles jāuzglabā cieši kopā, 
tā, lai tās neizkristu.

• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena 
uzglabāšanai mājas apstākļos.

• Nekādā gadījumā nelieciet 
pirkstus vai priekšmetus 
izplūdes atverē un ledus 
pagatavošanas tvertnē.

 - Šādas rīcības rezultātā var gūt 
traumas vai rasties materiāli 
zaudējumi.

• Nenovietojiet rokas, kājas vai 
metāla priekšmetus (piemēram, 
ēšanai paredzētos irbulīšus 
u.c.) ledusskapja lejas daļā vai 
aizmugurē.

 - Šādi rezultātā var gūt 
elektriskās strāvas triecienu vai 
aizdegšanos. 

 - Uz visām asajām šķautnēm 
pastāv risks savainoties.

• Nemēģiniet patstāvīgi 
remontēt, izjaukt ierīci vai 
veikt tai modifikācijas.

 - Neizmantojiet nekādus citus 
drošinātāja aizstāšanas līdzekļus 
(vara, tērauda stieples u.c.) — 
tikai standarta drošinātāju.
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 - Ja ierīcei nepieciešams remonts 
vai tās uzstādīšana citā vietā, 
sazinieties ar tuvāko vietējo 
servisa centru.

 - Pretējā gadījumā rezultātā var 
gūt elektriskās strāvas triecienu, 
var notikt aizdegšanās, var 
rasties problēmas ar ierīci vai 
var gūt savainojumus.

• Ja ierīcei darbojoties, 
dzirdama neparasta 
skaņa, jūtama deguma 
smaka vai redzami 
dūmi, nekavējoties 
atvienojiet kontaktdakšu 
no kontaktligzdas un 
sazinieties ar tuvāko 
servisa centru.

 - Pretējā gadījumā var rasties 
bīstamas situācijas ar elektrisko 
strāvu vai aizdegšanos.

• Pirms ledusskapja iekšējo 
lampu nomaiņas atvienojiet 
strāvas vada kontaktdakšu no 
kontaktligzdas.

 - Pretējā gadījumā pastāv 
elektriskās strāvas trieciena 
risks.

• Saskaroties ar grūtībām 
apgaismojuma lampu nomaiņā, 
sazinieties ar servisa pārstāvi. 

• Ja ierīcei ir LED spuldzīte, 
nenoņemiet spuldzītes vāciņu 
un neizņemiet LED spuldzīti 
pats.

 - Lūdzu, sazinieties ar vietējo 
servisa pārstāvi.

• Ievietojiet strāvas kontaktdakšu 
kārtīgi sienas kontaktligzdā. 
Neizmantojiet bojātu strāvas 
kontaktdakšu, bojātu strāvas 
vadu vai kustīgu sienas 
kontaktligzdu.

 - Bojāts vads var izraisīt 
elektriskās strāvas triecienu vai 
aizdegšanos.

• Nenovietojiet uz ledusskapja 
traukus, kas piepildīti ar ūdeni.

 - Izšļakstoties ūdenim var 
notikt aizdegšanās vai var gūt 
elektriskās strāvas triecienu.

• Nekādā gadījumā ilgstoši 
neskatieties tieši uz UV LED 
lampu.

 - Šādi var rasties redzes 
spriedze, ko izraisa ultravioletais 
starojums.

PIESARDZĪBAS SIMBOLI 
LIETOŠANAI
• Lai panāktu optimālu 

ledusskapja darbību:
 - nenovietojiet ēdienus pārāk tuvu 

ventilācijas atverēm ledusskapja 
aizmugurē, jo šādi var tikt 
traucēta brīva gaisa cirkulācija 
ledusskapī;

 - pirms ēdienu ievietošanas 
ledusskapī kārtīgi ietiniet tos vai 
ievietojiet hermētiskos traukos;

UZMANĪBU
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 - neievietojiet jaunu ēdienu 
sasaldēšanai blakus jau 
sasaldētam ēdienam;

• neievietojiet dzērienus stikla 
traukos vai pudelēs, kā arī 
gāzētus dzērienus saldētavā;

 - Šķidrums traukos var sasalt un 
pārplēst trauku, šādi pastāv 
risks savainoties.

• Lūdzu, ievērojiet saldētu 
produktu maksimālo 
uzglabāšanas laiku un derīguma 
termiņus.

• Ledusskapi nav nepieciešams 
atvienot no strāvas avota, ja 
dodaties projām uz laiku, kas 
nepārsniedz trīs nedēļas. 
Taču, ja nebūsiet mājās trīs 
nedēļas vai ilgāku laiku, izņemiet 
no ierīces visus produktus. 
Atvienojiet ledusskapi no 
strāvas avota, izmazgājiet, 
izslaukiet un nožāvējiet.

• Neievietojiet saldētavas 
nodalījumā gāzētus vai 
dzirkstošus dzērienus. 
Nelieciet saldētavā pudeles vai 
stikla traukus.

 - Saturam sasalstot, stikls var 
saplīst un izraisīt ievainojumus 
un mantu bojājumus.

• Nemainiet ledusskapja funkcijas 
un nemēģiniet tās modificēt.

 - Izmaiņu vai modificēšanas 
rezultātā var gūt ievainojumus 

un izraisīt mantas bojājumus. 
Jebkāda veida izmaiņām 
vai modifikācijām, kuras 
šai izstrādātajai ierīcei 
veikusi trešā persona, 
netiek paredzētas Samsung 
garantijas pakalpojumā, kā arī 
Samsung neatbild par drošības 
problēmām un bojājumiem, 
kuri radušies trešās puses 
modifikāciju rezultātā.

• Nenosprostojiet gaisa atveres.
 - Ja gaisa atveres tiek 

nosprostotas, jo īpaši 
ar plastmasas maisiņu, 
ledusskapis var tikt pārāk 
atdzesēts.

• Izmantojiet tikai to ledus 
pagatavošanas ierīci, kura 
iekļauta komplektācijā ar 
ledusskapi.

• Izslaukiet lieko mitrumu 
ledusskapja iekšpusē un 
atstājiet durvis atvērtas.

 - Pretējā gadījumā var rasties 
smaka un pelējums.

• Ja ledusskapis ir kļuvis mitrs 
no ūdens, atvienojiet strāvas 
kontaktdakšu un sazinieties ar 
vietējo Samsung Electronics 
servisa centru.

• Neglabājiet ledusskapja 
durvju plauktu tvertnēs augu 
eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā 
rezultātā tā kļūs negaršīga 
un grūti lietojama. Tāpat eļļa 
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var izšļakstīties no atvērtā 
iepakojuma, un rezultējošā 
eļļas noplūde var izraisīt durvju 
plauktu tvertņu plaisāšanu. Pēc 
eļļas iepakojuma atvēršanas 
to ieteicams uzglabāt vēsā un 
aptumšotā vietā, piemēram, 
virtuves skapītī vai pieliekamajā.

 - Augu eļļas piemēri: olīveļļa, 
kukurūzas eļļa, vīnogu kauliņu 
eļļa u.c.

PIESARDZĪBAS SIMBOLI 
TĪRĪŠANAI UN APKOPEI
• Nesmidziniet tīrīšanas 

līdzekļus tieši uz displeja.
 - Uz displeja uzdrukātie burti var 

nolobīties. 
• Ja ierīcē izlijusi kāda viela, 

piemēram, ūdens, atvienojiet 
strāvas kontaktdakšu un 
sazinieties ar vietējo servisa 
centru.

 - Pretējā gadījumā pastāv 
elektriskās strāvas trieciena vai 
aizdegšanās risks.

• Regulāri notīriet visus 
netīrumus, piemēram, putekļus 
vai mitrumu, no strāvas 
kontaktdakšas spailēm un 
kontaktiem, izmantojot sausu 
drānu.

 - Atvienojiet strāvas kontaktdakšu 
un notīriet to ar sausu drānu. 

 - Pretējā gadījumā pastāv 

UZMANĪBU

elektriskās strāvas trieciena vai 
aizdegšanās risks.

• Netīriet ierīci, smidzinot tieši 
virsū uz tās ūdeni. 

• Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, 
šķīdinātāju, balinātāju vai 
hlorīdu.

 - Šie līdzekļi var sabojāt ierīces 
virsmu un izraisīt aizdegšanos.

• Nekādā gadījumā nelieciet 
pirkstus vai priekšmetus 
izplūdes atverē.

 - Šādas rīcības rezultātā var gūt 
traumas vai rasties materiāli 
zaudējumi.

• Pirms tīrīšanas vai 
apkopes veikšanas, 
atvienojiet ierīci no sienas 
kontaktligzdas.

 - Pretējā gadījumā pastāv 
elektriskās strāvas trieciena vai 
aizdegšanās risks.

• Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet 
tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas 
samitrināta siltā ūdenī, kam 
pievienots neitrāls mazgāšanas 
līdzeklis.

• Nelietojiet abrazīvus vai 
spēcīgas iedarbības tīrīšanas 
līdzekļus, piemēram, logu 
tīrīšanas aerosolus, abrazīvas 
tīrīšanas pastas, viegli 
uzliesmojošus šķidrumus, 
sālsskābi, tīrīšanas vasku, 
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koncentrētus mazgāšanas 
līdzekļus, balinātājus vai 
tīrīšanas līdzekļus, kas satur 
naftas produktus, lai tīrītu 
ierīces ārējās virsmas (durvis un 
korpusu), plastmasas detaļas, 
durvju un iekšējos paneļus un 
blīvējumus.

 - Tie var saskrāpēt vai bojāt 
izmantotos materiālus.

• Netīriet stikla plauktus vai 
pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr 
tie ir auksti. Stikla plaukti un 
pārsegi var saplīst, ja tie tiek 
pakļauti straujām temperatūras 
maiņām vai triecienam, 
piemēram, uzsitot vai nometot 
zemē.

BRĪDINĀJUMA ZĪMES PAR 
PAAUGSTINĀTU RISKU, 
ATBRĪVOJOTIES NO 
IERĪCES
• Atstājiet ierīcē plauktus, 

lai bērni nevarētu tajā 
viegli iekāpt.

• Pirms atbrīvojieties no ierīces 
pēc nolietošanas, pārliecinieties, 
vai neviena no caurulītēm 
ledusskapja aizmugurē nav 
bojāta.

• Viela R-600a vai R-134a tiek 
izmantota kā aukstumnesējs. 
Pārbaudiet kompresora 
datu plāksnīti ledusskapja 

BRĪDINĀJUMS

aizmugurē vai raksturlielumu 
uzlīmi ledusskapja iekšpusē, 
lai pārliecinātos, kura 
dzesējošā viela izmantota jūsu 
ledusskapim. 
Ja produkts satur 
viegli uzliesmojošu gāzi 
(aukstumnesēju R600a), 
sazinieties ar vietējo varas 
iestādi par drošu šī izstrādājuma 
nodošanu utilizācijai. 
Ciklopentāns tiek izmantots 
kā izolācijas plūsmas gāze. 
Gāzes no izolācijas materiāla ir 
nepieciešams nodot atkritumos 
pēc īpašas procedūras. 
Lūdzu, sazinieties ar vietējo 
varas iestādi par drošu šī 
izstrādājuma nodošanu 
atkritumos. 
Pirms nododat ierīci atkritumos 
pārliecinieties, vai ierīces 
aizmugurē nav bojāta neviena 
caurulīte. 
Caurulītes jāpārlauž, ierīci 
novietojot ārpus telpām.

• Nododot atkritumos šo vai 
citu(-s) ledusskapi(-jus), izņemiet 
durvis/noņemiet durvju blīves, 
durvju slēdzeni, lai ierīcē netiktu 
iesprostoti bērni vai dzīvnieki. 
Bērni ir jāpieskata, lai 
pārliecinātos, vai viņi neiekāpj 
un nespēlējas ar šo ierīci.

 - Iesprūstot ierīcē, bērns var 
savainoties un nosmakt.
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• Lūdzu, nododiet atkritumus 
no ledusskapja iepakojuma 
materiāla videi draudzīgā veidā. 

• Uzglabājiet visus iepakojuma 
materiālus bērniem grūti 
pieejamā vietā, visi iepakojuma 
materiāli var būt bīstami 
bērniem.

 - Ja bērns sev uz galvas uzliek 
maisiņu, viņš šādi var nosmakt.

PAPILDU PADOMI 
PAREIZAI IERĪCES 
LIETOŠANAI

• Strāvas padeves traucējumu 
gadījumā sazinieties ar vietējo 
elektroenerģijas uzņēmumu 
un noskaidrojiet, cik ilgs būs 
strāvas padeves pārtraukums.

 - Lielākajā daļā gadījumu strāvas 
padeves traucējumi tiek novērsti 
stundas vai divu laikā, un 
tas neietekmēs temperatūru 
ledusskapī. 
Tomēr, kamēr nav elektrības, 
pēc iespējas retāk vajadzētu 
atvērt ledusskapja durvis.

 - Ja strāvas padeves 
pārtraukums ilgs vairāk kā 
24 stundas, izņemiet visus 
sasaldētos produktus.

• Ja ledusskapis aprīkots ar 
slēdzeni, atslēgas jāuzglabā 
bērniem nepieejamā vietā un 
nevis ierīces tuvumā.

• Ierīce nedarbosies pareizi 
(iespējama produktu atkušana 
un pārāk augsta temperatūra 
produktu saldēšanas 
nodalījumā), ja tā ilgu laiku 
novietota telpā ar zemāku 
temperatūru, nekā tas 
paredzēts izstrādājot ierīci.

• Neuzglabājiet ledusskapī 
produktus, kas bojājas zemā 
temperatūrā, piemēram, 
banānus vai melones.

• Šis ledusskapis ir bezsarmas, 
tas nozīmē, ka to nav 
nepieciešams manuāli atkausēt, 
jo tas notiek automātiski.

• Temperatūras paaugstināšanās 
atkausēšanas laikā nepārsniedz 
ISO normas.

• Bet, ja vēlaties izvairīties no 
pārmērīgas saldēto produktu 
temperatūras paaugstināšanās 
atkausēšanas laikā, lūdzu, 
ietiniet saldētos produktus 
vairākās papīra kārtās, 
piemēram, avīzē.

• Temperatūras paaugstināšanās 
saldētai pārtikai atkausēšanas 
laikā var saīsināt tās 
uzglabāšanas laiku.

• Nesaldējiet atkārtoti pilnībā 
atkusušus produktus.

• Temperatūra sadaļā (-ās) vai 
nodalījumā (-os), kas apzīmēts 
(-i) ar divu zvaigžņu simbolu 
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(  ), ir nedaudz augstāka 
nekā citā (-os) saldētavas 
nodalījumā (-os).

• Divu zvaigžņu sadaļas (-u) vai 
nodalījuma (-u) izvietojums 
saldētavā apskatāms 
lietošanas pamācībā un/vai 
pašā saldētavā, kad tā tiek 
piegādāta.

Padomi par enerģijas taupīšanu
 - Ierīci uzstādiet vēsā, sausā telpā 

ar piemērotu ventilāciju.
 - Pārliecinieties, vai ierīce nav 

novietota tiešā saules gaismā 
un nenovietojiet to tiešā siltuma 
avotu tuvumā (piemēram, pie 
radiatora). 

 - Nekādā gadījumā 
neaizsprostojiet ierīces 
ventilācijas atveres vai restes. 

 - Pirms ēdienu ievietošanas 
ledusskapī ļaujiet karstiem 
ēdieniem atdzist. 

 - Lai atkausētu sasaldētus 
produktus, ievietojiet tos 
ledusskapī.

 - Šādi jūs varat izmantot 
sasaldēto produktu zemo 
temperatūru, lai atdzesētu 
produktus ledusskapī.  
Ievietojot vai izņemot produktus 
no ierīces, neatstājiet durvis ilgu 
laiku atvērtas. 
Jo īsāku laiku durvis ir atvērtas, 
jo mazāk saldētavā veidosies 

ledus. 
 - Uzstādot ledusskapi, 

nodrošiniet pietiekamas 
atstarpes no labās, kreisās, 
apakšējās un augšējās malas. 
Šādi jums izdosies samazināt 
enerģijas patēriņu un 
maksājamās summas par 
elektrības rēķiniem. 

 - Mēs iesakām nodrošināt šādus 
attālumus :  
- Labā un kreisā pusē un 
aizmugurē: vairāk nekā 50 mm  
- Augšpusē: vairāk nekā 
100 mm 

 - Lai iegūtu visefektīvāko 
enerģijas patēriņu, lūdzu, 
saglabājiet visus iekšējos 
piederumus, piemēram, grozus, 
atvilktnes, plauktus ražotāja 
izvietotajā stāvoklī.

Šo ierīci paredzēts izmantot 
mājsaimniecībās vai līdzīgos 
apstākļos, piemēram:
 - darbinieku virtuvēs veikalos, 

birojos vai citās darbavietās; 
 - lauku mājās, viesnīcās, moteļos 

un citās dzīvojamās telpās; 
 - naktsmītnēs, kurās piedāvā arī 

brokastis („bed and breakfast”); 
 - izbraukumu ēdināšanas 

vai līdzīgos uzņēmumos, 
kas nenodarbojas ar tiešo 
tirdzniecību.
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ledusskapja uzstādīšana
SAGATAVOŠANĀS 
LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANAI
Apsveicam jūs ar Samsung ledusskapja iegādi!
Mēs ceram, ka jūs novērtēsiet daudzās šī 
ledusskapja modernās funkcijas un efektivitāti, 
kuru spēj jums nodrošināt šī ierīce.

• Pirms ledusskapi sākt lietot, tas pariezi 
jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar lietošanas 
instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.

• Lietojiet šo ierīci tikai paredzētajam nolūkam, 
kā tas aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

• Mēs iesakām ledusskapja apkopi veikt 
kvalificētam meistaram.

• Lūdzu, nododiet atkritumus no ledusskapja 
iepakojuma materiāla videi draudzīgā veidā.

• Pirms ledusskapja iekšējā 
apgaismojuma nomaiņas izraujiet 
kontaktdakšu no kontaktligzdas.

 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas 
trieciena risks.

Ledusskapim labākās atrašanās 
vietas izvēle
• Izvēlieties vietu, kura nav pakļauta tiešai saules 

gaismai.
• Izvēlieties vietu ar horizontālu (vai gandrīz 

horizontālu) grīdu.
• Izvēlieties novietojumu tā, lai būtu pietiekami 

daudz vietas brīvai durvju atvēršanai.
• Nodrošiniet pietiekami daudz vietas, lai 

ledusskapi uzstādītu uz līdzenas virsmas.

BRĪDINĀJUMS

 - Ja ledusskapis nav līmeņots, iekšējā 
dzesēšanas sistēma var darboties nepareizi. 

 - Lietošanas laikā ap ledusskapi nepieciešamās 
atstarpes. Skatiet zemāk attēlos izmērus.
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Starplika

Starplika

• Noņemiet papīru no starplikas un 
tad pievienojiet starpliku (pelēka) 
ledusskapja aizmugurē labākai tā 
veiktspējai. Uzstādot ledusskapi, 
pārliecinieties, ka starplika uzstādītā kā 
parādīts attēlā augstāk. Tādējādi tiks 
uzlabota ledusskapja veiktspēja. 
(Tikai A+++ energoefektivitātes 
modeļiem)

• Uzstādot ledusskapi, pārliecinieties, 
vai atstarpe pie tā labās, kreisās, 
apakšējās un augšējās malas ir 
pietiekams attālums gaisa cirkulācijai. 
Tas ļaus samazināt enerģijas patēriņu 
un ekonomēt naudu par elektrības 
rēķiniem.

• Neuzstādiet ledusskapi vietā, kur temperatūra ir 
zemāka par 10 ºC.

• Lūdzu, pārliecinieties, vai gadījumā, ja 
nepieciešams veikt ierīces apkopi un remontu, 
ir iespējams brīvi to pārvietot.

Uzstādot ierīci, veicot apkopes 
darbus vai uzkopjot telpu aiz 
ledusskapja, nodrošiniet, lai ierīci 
atstumjot, tā netiktu sasvērta slīpi un, 
kad darbs pabeigts, tāpat taisni to 
atstumtu vietā.
Pārliecinieties arī par to, vai grīda ir 
pietiekami stabila, lai noturētu pilna 
ledusskapja svaru. Pretējā gadījumā 
ledusskapis var izraisīt grīdas 
bojājumus.

Sasieniet lieko strāvas vada posmu 
ledusskapja aizmugurē tā, lai tas 
neatrastos uz grīdas, šādi pasargājot 
to no saspiešanas ar ritenīšiem, 
ledusskapi pārbīdot uz citu vietu. 

UZMANĪBU

UZMANĪBU

GRĪDAS SEGUMS
Lai ledusskapi pareizi uzstādītu, tam jāatrodas uz 
līdzenas, cietas virsmas, kura ir vienādā augstumā 
ar grīdu. Šai virsmai jābūt pietiekoši stabilai, 
lai spētu balstīt pilnībā piepildītu ledusskapi 
(apmēram 65 kg). Lai pasargātu grīdas apdari 
vietā, kur strādājat, izgrieziet lielāku kartona 
gabalu un novietojiet to zem ledusskapja.

• Velkot vai stumjot ledusskapi, var 
sabojāt grīdu. Pārvietojot ledusskapi pēc 
uzstādīšanas, var sabojāt grīdu.
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LEDUSSKAPJA LĪMEŅOŠANA
Ja ierīces priekšpuse ir nedaudz augstāka par 
aizmuguri, durvis atveras un aizveras daudz 
vieglāk.

1. piemērs – ierīce novietota slīpi uz sāniem, pa 
kreisi.
Ieskrūvējiet kreisās puses regulējamo kājiņu 
bultiņas virzienā, līdz ierīce ir novietota horizontāli.

2. piemērs – ierīce novietota slīpi uz sāniem, pa 
labi.
Ieskrūvējiet labās puses regulējamo kājiņu bultiņas 
virzienā, līdz ierīce ir novietota horizontāli.

1. piemērs

2. piemērs

ROKTURU UZSTĀDĪŠANA (TIKAI 
ATTIECĪGAJIEM MODEĻIEM)

Rokturi ir iekļauti izstrādājuma 
komplektācijā.

1. Pārliecinieties, ka roktura skrūvju caurumi 
atrodas vienā līmenī ar durvīs iebūvētajiem 
skrūvju caurumiem. 
Pēc tam ievietojiet caurumos komplektācijā 
iekļautās skrūves (x2) un ieskrūvējiet tās, 
izmantojot krustveida skrūvgriezi.

2. Uzstādiet roktura skrūvju vāciņus (x2) uz abiem 
skrūvju caurumiem.

 

Roktura 
skrūves vāciņš

3. Atkārtojiet augstāk aprakstītās darbības, 
lai uzstādītu rokturi otrām saldētavas vai 
ledusskapja durvīm.

4. Ievietojiet skrūvju vāciņus (x2) skrūvju 
caurumos durvju pretējā pusē, kurā netika 
uzstādīts rokturis.

Skrūves 
vāciņš

Ievērojiet piesardzību roktura 
uzstādīšanas laikā.  
Durvis var saskrāpēt.

UZMANĪBU
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LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA
Tagad, kad ledusskapis ir uzstādīts un novietots, 
to var iestatīt un pilnībā izmēģināt visas ierīces 
iespējas un funkcijas.
Izpildot turpmākās darbības, ledusskapim ir 
jādarbojas.
Ja ierīce nedarbojas, vispirms pārbaudiet strāvas 
padevi un strāvas avotu vai izskatiet problēmu 
novēršanas sadaļu šīs lietošanas instrukcijas 
beigās.
Ja jums ir vēl kādi jautājumi, sazinieties ar 
Samsung Electronics servisa centru.

1. Novietojiet ledusskapi atbilstošā vietā, 
nodrošinot pietiekamas atstarpes starp sienām 
un ledusskapi. 
Skatiet uzstādīšanas norādījumus šajā 
instrukcijā.

2. Pirms sākat izmantot ledusskapi, noņemiet 
attēlā parādītos plauktu stūru pārsegus. 
(Šos pārsegus izmanto, lai transportēšanas 
laikā nostiprinātu ledusskapi.)

3. Kad ledusskapis pievienots kontaktligzdai, 
pārbaudiet, vai, atverot ledusskapja durvis, 
ieslēdzas iekšējais apgaismojums.

4. Iestatiet temperatūras regulatoru uz aukstāko 
temperatūru un pagaidiet vienu stundu. 
Saldētavai jākļūst mazliet vēsai, un motoram 
jādarbojas vienmērīgi.

5. Lai ledusskapī būtu atbilstošā temperatūra, 
pēc tā ieslēgšanas jāpaiet dažām stundām. 
Kad ledusskapja temperatūra ir pietiekami 
auksta, varat ledusskapī uzglabāt pārtiku un 
dzērienus.

Pēc ledusskapja pievienošanas strāvas 
avotam būs sadzirdams skaņas signāls. 
Nospiediet pogu Freezer (saldētava) vai 
Fridge (ledusskapis). (Tikai modeļiem ar 
Aukstuma zonas izvēles funkciju un RB37 
sērijas modeļiem) Skatiet 20. lappusē 
sadaļu “Vadības paneļa lietošana”.
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VADĪBAS PANEĻA 
IZMANTOŠANA

231 21

A TIPS B TIPS

21

C TIPS

D TIPS E TIPS

Katru reizi, nospiežat pogu, būs dzirdams 
īss skaņas signāls.

Ja jūs nenospiežat nevienu pogu, 
ledusskapja LED indikatori „Fridge” un 
„CoolSelect Zone” nodziest, lai enerģijas 
patēriņš būtu minimāls. Savukārt LED 
indikatori „Power Freeze” un „Vacation” 
iedegas, kad tiek aktivizētas attiecīgās 
funkcijas.
(Tikai modeļiem RB29****B, RB31****B, 
RB32****B, RB33J3**9).

Atkarībā no modeļa saldētavas LED 
indikatori var neieslēgties brīdī, kad tiek 
atvērtas saldētavas durvis.

1  Saldētava
Nospiediet pogu Freezer (Saldētava), lai iestatītu 
vēlamo temperatūru saldētavā no -15 °C līdz 
-23 °C. Noklusējuma temperatūras iestatījums 
ir -19 °C , katru reizi, nospiežot pogu Freeze 
(Saldētava), temperatūra pakāpeniski mainīsies 
un temperatūras indikators rādīs iestatīto 
temperatūru.

-19 °C -21 °C -23 °C -15 °C -17 °C

Turiet nospiestu šo pogu 3 sekundes, lai aktivizētu 
funkciju Power Freeze (Ātrā saldēšana).
Iedegsies indikators Power Freeze (Ātrā saldēšana) 
(  ) un ledusskapis pārslēgsies ātrākā produktu 
saldēšanas režīmā, samazinot produktu 
saldēšanai nepieciešamo laiku.
Šī funkcija darbosies 50 stundas un displejā visu 
laiku būs redzams saldētavas indikators.
Šī funkcija pēc tam automātiski izslēgsies.
Kad ātrās saldēšanas process būs pabeigts, 
indikators Power freeze (Ātrā saldēšana) izslēgsies 
un saldētava tiks pārslēgta uz iepriekš iestatīto 
temperatūru. Izmantojot šo funkciju, palielināsies 
elektroenerģijas patēriņš.
Neaizmirstiet to izslēgt, ja nav nepieciešams 
izmantot šo funkciju, un pārslēdziet saldētavu uz 
sākotnējo temperatūras iestatījumu.
Lai izslēgtu šo funkciju, turiet 3 sekundes 
nospiestu taustiņu Freezer (Saldētava).
Ja nepieciešams saldēt lielu daudzumu pārtikas 
produktu, aktivizējiet funkciju Power Freeze (Ātrā 
saldēšana) jau 20 stundas iepriekš.

ledusskapja lietošana
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2  Ledusskapis
Nospiediet Fridge (Ledusskapis) pogu, lai 
uzstādîtu vēlamo ledusskapja temperatūru no 
1 °C līdz 7 °C.
Noklusējuma temperatūras iestatījums ir 
3 °C, katru reizi, nospiežot pogu Fridge 
(Ledusskapis), temperatūra pakāpeniski mainīsies 
un temperatūras indikators rādīs iestatīto 
temperatūru.

3 °C 2 °C 1 °C 7 °C 5 °C

Turiet šo pogu nospiestu 3 sekundes, lai aktivizētu 
funkciju Vacation (Atvaļinājums).
Atvaļinājuma funkcijas indikators (  ) iedegsies 
un ledusskapis uzstādīs temperatūru zem 17 °C, 
lai mazinātu enerģijas patēriņu, kad jūs dodaties 
garā atvaļinājumā vai biznesa ceļojumā, vai jums 
nav nepieciešams izmantot ledusskapi.
Ja aktivizēta funkcija Vacation (Atvaļinājums), 
saldētavas nodalījums turpina darboties, kā 
iepriekš iestatīts. Ja regulēsiet ledusskapja 
temperatūru ar ieslēgtu funkciju Vacation 
(Atvaļinājums), funkcija Vacation (Atvaļinājums) 
automātiski tiks izslēgta.
Pirms Vacation (Atvaļinājums) funkcijas 
ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no ledusskapja 
nodalījuma pārtiku.

Ja ierīcei ir aktivizēta funkcija Vacation 
(Atvaļinājums), funkcija Coolselect Zone 
(Aukstuma zonas izvēle) nedarbosies.
Ja funkciju Vacation (Atvaļinājums) izslēdz, 
funkcija Coolselect Zone (Aukstuma zonas 
izvēle) ieslēgsies.

3  Coolselect Zone (Aukstuma zonas izvēle)
Nospiediet pogu Coolselect Zone (Aukstuma 
zonas izvēle), lai aktivizētu funkciju Coolselect 
Zone (Aukstuma zonas izvēle).
Pēc tam izgaismosies indikators Coolselect Zone 
(Aukstuma zonas izvēle; (  ) un ledusskapī 
varēsiet uzglabāt gaļu un zivis.
Nospiediet pogu Coolselect Zone (Aukstuma 
zonas izvēle) vēlreiz un indikators Coolselect 
Zone (Aukstuma zonas izvēle; (  ) nodzisīs un 
ledusskapī varēsiet uzglabāt dārzeņus.

Ja ierīcei ir aktivizēta funkcija Vacation 
(Atvaļinājums), poga Coolselect Zone 
(Aukstuma zona) nedarbosies.

Temperature Alarm (Tikai modeļiem 
ar Aukstuma zonas izvēles funkciju)
• Ja strāvas padeves traucējumu rezultātā 

saldētavas nodalījumā temperatūra ir pārāk 
augsta, ierīcei mirgos temperatūras LED 
indikators un būs dzirdams brīdinājuma skaņas 
signāls. Lai izslēgtu šos brīdinājuma signālus, 
nospiediet pogu Freezer (Saldētava) vai Fridge 
(Ledusskapis).

• Šie brīdinājuma signāli var ieslēgties, ja:
 - ledusskapis tika izslēgts; 
 - strāvas padeves traucējumu dēļ saldētavas 

nodalījumā ir pārāk augsta temperatūra.

1

2

• Tank (Ūdens tvertne) un Cool Select 
Zone (Atdzesēšanas zona) ( 1 ) var 
atšķirties un citiem modeļiem var nebūt.

• Augļus un dārzeņus var sasaldēt Cool Select 
Zone (Dzesēšanas atlases zonā) un Fresh Zone 
(Dzesēšanas zonā). (pēc izvēles)

• Lai ātri sasaldētu lielu pārtikas daudzumu, 
izmantojiet pašu apakšējo atvilktni ( 2 ), kurā 
pārtika sasalst īpaši ātri.
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PAPILDU PLAUKTS
Ja komplektācijā ir iekļauts papildu 
plaukts, jūs varat izņemt visas atvilktnes, 
izņemot apakšējo atvilktni ( 2 ) un ievietot 
papildu plauktu tieši virs apakšējās 
atvilktnes.
Tas neietekmē ierīces temperatūras un 
mehāniskos rādītājus.
Saldētavas ietilpība ir aprēķināta bez šīm 
atvilktnēm modeļiem, kuru komplektācijā ir 
iekļauts papildu plaukts.

SALOKĀMĀ PLAUKTA 
IZMANTOŠANA (PĒC IZVĒLES)
Lai zemākajā plauktā varētu ievietot garākus 
iesaiņojumus vai produktus, varat pielāgot 
salokāmo plauktu.

1. Nedaudz paceliet plauktu un iebīdiet uz iekšu.
2. Pēc tam varat izvilkt iebīdīto plauktu, lai atkal to 

izmantotu pilnā apjomā.

• Salokāmais plaukts var izkrist no 
ledusskapja, tāpēc tas jālieto un jātīra 
uzmanīgi.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMA 
FUNKCIJAS

Saldētas pārtikas uzlīme uz durvju 
paneļa

UZMANĪBU

Skaitļi virs simboliem norāda atļauto produktu 
uzglabāšanas laiku mēnešos. Iegādājoties 
saldētus produktus, ievērojiet ražošanas vai 
realizācijas termiņu.

Produktu saldēšana
Saldējiet tikai svaigus un nebojātus produktus. 
Novietojiet tikko saldēšanai ievietotus produktus 
atstatus no jau sasaldētiem produktiem. Lai 
izvairītos no tā, ka produkti zaudē garšu vai savīst, 
ievietojiet tos hermētiskos traukos.

Pareiza produktu iepakošana.
1. Iesaiņojiet produktu.
2. Izspiediet gaisu.
3. Noslēdziet hermētiski iesaiņojumu.
4. Pievienojiet uzrakstu ar produkta nosaukumu 

un datumu.

Tālāk uzskaitītie izstrādājumi nav 
piemēroti produktu iesaiņošanai:
ietinamais papīrs, tauknecaurlaidīgs papīrs, 
celofāns, atkritumu savākšanas maisi un lietoti 
iepirkumu maisiņi.

Tālāk uzskaitītie izstrādājumi ir 
piemēroti produktu iesaiņošanai:
plastmasas plēve, polietilēna plēve, alumīnija folija 
un saldēšanai paredzēti trauki. Šos izstrādājumus 
varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.

Tālāk uzskaitītie izstrādājumi ir 
piemēroti produktu hermētiskai 
iesaiņošanai:
gumijas lentes, plastmasas saspraudes, auklas, 
aukstumnoturīgas līmlentes vai līdzīgi izstrādājumi. 
Maisiņus un polietilēna plēvi var hermētiski noslēgt 
ar ietīšanas ierīci.
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Saldētas pārtikas uzglabāšanas laiks
Uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no pārtikas 
produktu veida. -18 °C temperatūrā:
• svaiga putnu gaļa (nesadalīta vista), svaiga gaļa 

(steikam, cepetim), līdz 12 mēnešiem;
• zivis (liesas zivis, termiski apstrādātas zivis), 

svaigas garneles, ķemmīšgliemenes, kalmāri: 
līdz 6 mēnešiem;

• picas, desas, līdz 2 mēnešiem. 
Uzglabāšanas ilgums norādīts atbilstoši FDA 
tīmekļa vietnes informācijai (http://www.fda.gov/).

• Neievērojot šos termiņus, jūs riskējat 
saindēties ar pārtiku.

Sasaldētas pārtikas iegādāšanās un 
uzglabāšana
Iegādājoties saldētu pārtiku, ievērojiet šos 
nosacījumus:
• pārbaudiet, vai nav bojāts iepakojums;
• pārbaudiet produktu realizācijas termiņu;
• temperatūrai lielveikala saldētavā jābūt -18 °C 

vai zemākai, pretējā gadījumā samazinās 
saldētās pārtikas uzglabāšanas laiks;

• sasaldētus produktus, iepērkoties paņemiet 
pēdējos, nogādājiet sasaldētus produktus 
mājā ietītus avīzē vai, ievietojot termomaisiņā;

• nonākot mājās, nekavējoties ievietojiet 
sasaldētos produktus saldētavas nodalījumā, 
izmantojiet saldētos produktus pārtikā pirms to 
derīguma termiņa beigām.

Sasaldētu produktu atkausēšana
Atkarībā no produktu veida un pielietojuma, 
izvēlieties vienu no tālāk sniegtajām atkausēšanas 
iespējām:
• istabas temperatūrā;
• ledusskapī;
• elektriskajā cepeškrāsnī ar karstā gaisa 

piespiedu plūsmu vai bez tās;
• mikroviļņu krāsnī.

Nesaldējiet atkārtoti produktus, kuri ir sākti 
atkausēt vai jau ir atkusuši. 
Produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt, ja 
vien tos nepagatavo (izvāra vai sacep).

Neuzglabājiet saldētus produktus ilgāk par 
norādīto uzglabāšanas laiku.

UZMANĪBU

ŪDENS IZPLŪDES MEHĀNISMA 
IZMANTOŠANA (PĒC IZVĒLES)

Izmantojot ūdens izplūdes mehānismu, jūs varat 
vienkārši piekļūt atdzesētam ūdenim, neatverot 
ledusskapja durvis.

• Paceliet uz augšu 
trauka turētāju ( 1 ).

• Paceliet uz augšu 
un izņemiet ūdens 
tvertni ( 2 ).

 - Lai izceltu ūdens 
tvertni, turiet to aiz 
abiem rokturiem. 

1

2

 - Pirmajā lietošanas reizē izmazgājiet tvertnes iekšpusi.
• Pārliecinieties, lai ūdens tvertne būtu novietota 

stabilā vietā un to varētu aizsniegt ar ūdens 
padeves šļūteni, un piepildiet to ar ūdeni.

 - Iepildiet tvertnē ne vairāk kā 4,5 l ūdens, ja pieliesiet 
vairāk ūdens, uzliekot vāku, ūdens plūdīs pāri trauka 
malām.

 - Ja ūdens pil pēc pirmās ūdens tvertnes piepildīšanas, 
vēlreiz iepildiet tajā apmēram 500 ml ūdens.

 - Trauku nevar piepildīt ar ūdeni, neizņemot to no 
ledusskapja.

• 1. paņēmiens.
 - Lai iepildītu ūdeni, paceliet apaļo vāciņu bultiņas 

norādītajā virzienā un to atveriet.

Apaļais vāciņš

Ūdens tvertne

Izplūdes mehānisma krāns

• 2. paņēmiens.
 - Lai iepildītu ūdeni, turiet un paceliet lielo vāku un 

atveriet to.

Uzstādot ūdens tvertni pēc mazgāšanas, 
neaizmirstiet izplūdes mehānismam 
uzstādīt krānu. Šādi ūdens izplūdīs no 
tvertnes.

UZMANĪBU
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• Pec udens tvertnes 
uzstadišanas 
aizveriet 
ledusskapja durvis.

 - Parliecinieties, vai pec 
durvju aizveršanas 
krans atrodas durvju 
arpuse.

Nostipriniet kartigi udens tvertni 
ledusskapja durvis. 
Preteja gadijuma udens tvertnes 
mehanisms nedarbosies pareizi. 
Nelietojiet ledusskapi bez udens tvertnes. 
Preteja gadijuma tas var izraisit ierices 
efektivitates problemas. 

Iepildiet udens tvertne tikai udeni, 
piemeram, mineraludeni vai attiritu udeni.

• Novietojiet glazi zem udens izpludes atveres 
un uzmanigi piespiediet ar glazi izpludes 
mehanisma sviras virziena. 
Parliecinieties, lai glaze butu novietota pretim 
izpludes atverei, un udens neizšakstitos.

Parbaudiet, vai slegmehanisms ir iestatits 
pozicija „UNLOCK” (ATVERTS). 
Ieliet udeni no tvertnes var tikai tad, ja ir 
izvelets šis iestatijums.

Izpludes
mehanisma svira

UNLOCK
(AIZVERTS)

LOCK
(AIZVERTS)

UZMANIBU

UZMANIBU

UZMANIBU

COOLSELECT DUO LIETOŠANA 
(PAPILDUS)
1. Izjauciet aukstuma atvilktni. (Atkariba no 

specifikacijas atvilktni var viegli izjaukt, 
no24emot nodalijumu labaja mala).

2. Pabidiet regulatoru uz labo vai kreiso pusi, lai 
manuali iestatitu velamo temperaturu. 
(Aukstuma atvilktnes temperatura ir augstaka, 
kad regulators atrodas kreisaja mala, uz 
zemaka, kad regulators atrodas labaja mala.)

Regulators

Iestatot regulatoru virs videjas 
temperaturas, aukstuma atvilktnes 
iekšeja temperatura var but zemaka par 
ledusskapja temperaturu, un darze24i un 
augi var sasalt.

3. Pec manualas temperaturas iestatišanas 
ievietojiet atvilktni atpaka vieta. (Ja nodalijums 
tika no24emts, novietojiet to atpaka.)

UZMANIBU
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IEKŠĒJO DETAĻU IZŅEMŠANA

Veicot montāžu, ievietojiet plauktus 
pareizā pozīcijā, neapgrieziet tos otrādi. 
Šādas rīcības rezultātā var gūt traumas 
vai rasties materiāli zaudējumi.

Ieliekot plauktus atpakaļ, pārliecinieties, ka 
mala ar uzlīmi “Front” atrodas virzienā uz 
ledusskapja priekšpusi.

Plaukti
Uzmanīgi, ar abām 
rokām, paceliet 
plauktus un pavelciet 
tos uz sevi. (Stikla 
plaukts)

Neievietojiet plauktus ar virspusi uz leju vai 
ar priekšgalu uz aizmuguri. 
Pastāv to nokrišanas risks.

Durvju nodalījumi
Ar abām rokām 
stingri satveriet durvju 
nodalījumus un 
uzmanīgi tos paceliet, 
lai noņemtu.

Ūdens tvertne
Paceliet uz augšu 
trauka turētāju un pēc 
tam ar abām rokām 
stingri satveriet ūdens 
tvertni un uzmanīgi 
to paceliet uz augšu 
virzienā uz sevi, lai to 
izņemtu.

Ūdens tvertne atkarībā no ledusskapja 
modeļa komplektācijā var arī nebūt.

Atvilktnes
Izvelciet pilnībā 
atvilktnes, pēc tam 
nedaudz tās paceliet, 
lai izņemtu.

UZMANĪBU

UZMANĪBU

• Ja atvilktnes pie durvīm iesprūst, izņemiet tās 
paceļot, pēc tam, kad izņemti plaukti.

LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA

Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju 
vai Clorox™ balinātāju. 
Šie līdzekļi var sabojāt ierīces virsmu un radīt 
aizdegšanās risku.

Neapsmidziniet ledusskapi ar ūdeni, kad 
tas pievienots strāvas avotam, jo tas var 
izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Netīriet 
ledusskapi ar benzolu, šķīdinātāju vai 
automašīnu mazgāšanas līdzekli, jo šādi 
pastāv aizdegšanās risks.

1. Atvienojiet ledusskapja strāvas vadu.
2. Nedaudz samitriniet ūdenī mīkstu bezplūksnu 

drānu vai papīru.

Neizmantojiet ledusskapja tīrīšanai nekāda 
veida tīrīšanas līdzekļus, jo tie var izraisīt 
krāsas izbalēšanu vai ledusskapja bojājumus.

3. Izslaukiet ledusskapja iekšpusi un noslaukiet 
ārpusi, līdz ledusskapis ir tīrs un sauss.

4. Pievienojiet ledusskapja strāvas vadu.

Kad ūdens 
dispensers nepadod 
ūdeni, nedaudz 
piespiediet uz leju 
ūdens tvertnes 
augšpusē.

LED LAMPIŅAS NOMAIŅA
Ja iekšējā vai ārējā LED lampiņa izdeg, nenoņemiet 
lampiņas vāciņu un neizņemiet LED lampiņu pats.

Lūdzu, sazinieties ar vietējo servisa pārstāvi.

LAMPIŅA (GAISMAS AVOTS) 
Šis ražojums satur gaismas avotu, kura 
energoefektivitātes klase ir <G>.
Lietotājs nedrīkst apkopt lampiņu(-as) un/vai vadības 
ierīci(-es). Lai nomainītu izstrādājuma lampiņu(-as) un/
vai vadības ierīci(-es), sazinieties ar vietējo Samsung 
servisa centru.
Detalizētu informāciju par jūsu izstrādājuma 
lampiņas(-u) vai vadības ierīces(-ču) nomaiņu skatiet 
Samsung tīmekļa vietnē (http://www.samsung.
com); dodieties uz Support (Atbalsts) > Support 
home (Atbalsta sākuma lapa) un ievadiet modeļa 
nosaukumu.
Detalizētas instrukcijas par lampiņas(-u) un/vai 
vadības ierīces(-ču) izjaukšanu vienkārši skatiet 
nomaiņas instrukcijās, kuras var iegūt, kā norādīts 
augstāk.

BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU
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durvju atvēruma virziena maiņa (pēc izvēles)
DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA 
MAIŅA (PĒC IZVĒLES)

Pirms ledusskapja durvju atvēršanas virziena 
maiņas, pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no 
strāvas kontaktligzdas. Samsung iesaka durvju 
atvēršanas virzienu mainīt tikai pie autorizētiem 
Samsung servisa pakalpojumu sniedzējiem. Tas ir 
maksas pakalpojums un šīs izmaksas sedz ierīces 
īpašnieki.

Ierīces ražotāja garantija neattiecas uz 
bojājumiem, kuri radušies, mēģinot mainīt 
durvju atvēršanas virzienu. 
Visi remonta darbi, kuri ir saitīti ar šādiem 
bojājumiem, tiek veikti par samaksu un šīs 
izmaksas sedz ierīces īpašnieks.

1. Pirms ledusskapja durvju atvēršanas virziena 
mainīšanas pārliecinieties, vai ledusskapis ir 
atvienots no strāvas avota, kā arī par to, vai no 
ierīces ir izņemti visi pārtikas produkti.

2. Ja ierīces īpašnieks pilnībā neizprot šīs 
lietošanas instrukcijas norādījumus, viņam 
jāsazinās ar kvalificētu Samsung servisa 
pārstāvi, lai viņš veiktu šīs izmaiņas.

3. Nepievienojiet ledusskapi strāvas kontaktligzdai 
uzreiz pēc durvju atvēršanas virziena maiņas, 
pēc darbu paveikšanas, pagaidiet vismaz vienu 
stundu.

Nepieciešamie instrumenti

Nav iekļauti komplektācijā

Phillips 
krustveida 

skrūvgriezis (+)
Plakanais 

skrūvgriezis (-)

11 mm 
uzgriežņu 
atslēga

(eņģu asīm).

Nav iekļauti 
komplektācijā Papildu detaļas

8 mm galatslēga 
(galvskrūvēm)

Eņģes uzgalim /
durvju dekoratīvajai uzlikai.

Ledusskapja durvju noņemšana
1. Noņemiet durvju dekoratīvo uzliku.

Durvju dekoratīvā uzlika

Durvju dekoratīvā uzlika

Tikai modelim * RB37*

2. Noņemiet durvju uzliku.

Durvju uzlika

Tikai modelim * RB37*

Durvju uzlika

3. Noņemiet eņģes pārsegu, lai varētu nospiest 
āķi, kā redzams attēlā tālāk.

• Ievietojiet plakano skrūvgriezi un nospiediet, kā 
norādīts 1. attēlā.

• Kā redzams 2. attēlā, noceliet uzliku un nospiediet āķi, 
kā redzams 3. attēlā. 
(Ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu eņģes vadu 
pārsegu, pielietojot pārāk lielu spēku.)

• Izjauciet to, ar roku spiežot 4. attēlā redzamo „A”, kā 
redzams 5. attēlā.
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(1)

(2) (3) (4)

(5)

4. Atvienojiet ledusskapja durvju vadu 
savienotāju. (Tikai modeļiem ar ārēju displeju.)

5. Izskrūvējiet skrūves. 
(Esiet piesardzīgs, lai izjaukšanas laikā durvis 
nenokristu.)

6. Noņemiet ledusskapja durvis no vidējās eņģes, 
uzmanīgi ceļot tās taisni uz augšu.

Durvis ir smagas; noņemot tās, rīkojieties 
piesardzīgi, lai nesavainotu sevi.UZMANĪBU!

7. Noņemiet vidējo eņģi, izskrūvējot skrūves ar 
krustveida skrūvgriezi (+).

Saldētavas durvis varētu krist uz priekšu, 
tāpēc, lūdzu, atbalstiet tās.

8. Noņemiet saldētavas durvis no apakšējās 
eņģes, uzmanīgi ceļot tās taisni uz augšu.

Durvis ir smagas; noņemot tās, rīkojieties 
piesardzīgi, lai nesavainotu sevi.

9. Pārlieciet rokturus no kreisās puses uz labo 
pusi. 
Izskrūvējiet skrūvi ledusskapja un saldētavas 
durvju apakšpusē, labajā pusē. Pārceliet 
automātiskās aizvēršanas sviru no labās puses 
uz kreiso pusi. 
(Automātiskās aizvēršanas svira; katrai viena 
skrūve.)

UZMANĪBU
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Pamata pozīcija

Pārceltā pozīcija

10. Noņemiet roktura pārsegu un izskrūvējiet 
skrūves ar plakano (-) skrūvgriezi.

(1) (2)

(1)

(2)

(3)

Ar plakano (-) skrūvgriezi noņemiet 
pārsegu un uzstādiet rokturi un roktura 
pārsegu.

Ja nav uzstādīts rokturis, izlaidiet 10. un 
11. darbību, jo tās nav piemērojamas 
šajā situācijā. Nepieciešamība veikt šīs 
darbības būs atkarīga no modeļa.

Noņemot pārsegu, uzmanieties, lai 
nesaskrāpētu ierīci.

11. Uzlieciet pārsegu.

UZMANĪBU

12. Pārceliet galvskrūvi un pārsegu uz otru pusi. 
Izvelciet, izmantojot šauru plānu skrūvgriezi.

Uzmanieties, lai šīs darbības laikā 
nesavainotos.

13. Uzmanīgi novietojiet ledusskapi guļus uz 
aizmugures. 
Noņemiet kājiņu (atskrūvējiet pretēji 
pulksteņrādītāju kustības virzienam) un 
apakšējo eņģi.

Apakšējā eņģe

Kājiņa

Lai nesabojātu ledusskapi, izgrieziet lielu 
kartona kastes gabalu un novietojiet to 
zem ledusskapja.

14. Pievienojiet vidējo eņģi, izmantojot krustveida 
skrūvgriezi (+). (Vispirms uzlieciet starpliku 
(vērstu augšup) un tad vidējo eņģi.)

Starplika (pēc izvēles)

UZMANĪBU
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15. Uzstādiet apakšējo eņģi un kājiņu pretējā pusē. 
(no labās puses -> uz kreiso pusi) 
Ievietojiet saldētavas durvis vidējā eņģē un 
pievienojiet apakšējo eņģi.

• Noņemiet automātiskās aizvēršanas vadīklu un eņģes 
asi.

• Uzstādiet eņģes asi un automātiskās aizvēršanas 
vadīklu, kā redzams attēlā.

Eņģes ass

Apakšējā eņģe

16. Izņemiet vadības paneļa uzliku no vadības 
paneļa pārsega, kā redzams attēlā ( 1 ). 
Izskrūvējiet skrūvi un noņemiet vadības paneļa 
pārsegu ( 2 ); pārceliet durvju vadu (3) uz 
ledusskapja durvju pretējo pusi (tikai modeļiem 
ar displeju durvīs). 
Pieskrūvējiet vadības paneli ar skrūvi, kā 
redzams attēlā ( 4 ).

(2)

(1)

(3)

(4)

(1-1) (1-2)

(1-3) (1-4)

(1-5)

17. Pārceliet durvju vadus uz durvju pretējo pusi, 
kā redzams attēlā.

18. Ar 11 mm uzgriežņatslēgu atvienojiet augšējo 
eņģes asi. 
Pārceliet augšējo eņģi uz pretējo pusi un 
pievienojiet augšējās eņģes asi.

18-1.Izmantojiet 11 mm uzgriežņu atslēgu, lai 
atvienotu augšējās eņģes asi un uzgriezni. 
Apgrieziet augšējo eņģi uz otru pusi un 
no jauna pievienojiet augšējās eņģes asi 
un uzgriezni. (Tikai RB33N*, RB34N*, 
RL33N* modeļiem)

Maksimāli pievelciet asi (un uzgriezni), 
izmantojot uzgriežņa atslēgu.

19. Ievietojiet augšējo eņģi, lai nedaudz palielinātu 
atveri, un tad izvelciet augšējo asi, lai varētu 
pievienot ledusskapja durvis.

Pievienošanas darbību secība
1. Pievienojiet augšējo eņģi pie ledusskapja 

durvīm.
2. Pievienojiet vidējo eņģi pie ledusskapja durvīm.
3. Ievietojiet augšējo eņģi nodalījumā.
4. Ieskrūvējiet skrūvi.
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20. Savienojiet vadus un tad ievietojiet tos vadības 
paneļa pārsegā. 
Ievietojiet vadus eņģes pārsegā; tagad baltajai 
nosedzošajai daļai vajadzētu būt novietotai, kā 
redzams attēlā tālāk ( 1 ). 
Salociet fiksatoru, lai tas nevarētu atlocīties, kā 
redzams attēlā tālāk ( 2 ).

(1) (2)

(1) (2)

Tikai modelim * RB37*

Tikai modeļiem ar ārēju displeju.

21. Uzlieciet eņģes pārsegu atbilstīgi eņģei.

Tikai modelim * RB37*

22. Uzlieciet durvju uzliku (papildu daļa) aizmugurē.

Tikai modelim * RB37*

23. Ievietojiet durvju dekoratīvo uzliku ledusskapja 
durvju augšpusē un tad nospiediet, lai tā 
fiksētos. 
Pārbaudiet vada pozīciju: tam jāatrodas aiz 
durvju dekoratīvās uzlikas.

Tikai modelim * RB37*
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24. Uzlieciet vadības paneļa uzliku.

25. Atvienojiet ledusskapja un saldētavas blīves, 
pagrieziet tās par 180° un pievienojiet. 
Pārliecinieties, ka durvju blīves ir fiksējušās. 
Pretējā gadījumā var būt dzirdams troksnis vai 
var veidoties kondensāts, kas ietekmē ierīces 
veiktspēju.

26. Pārliecinieties, ka durvis funkcionē pareizi.

Pirms apgriežat otrādi saldētavas durvis, 
atvienojiet saldētavas durvju blīvi un iekšējo 
kreisās puses blīvi ( A ). 
Un tad uzstādiet iekšējo blīvi labajā pusē 
( B ). Uzstādiet saldētavas durvju blīvi, 
pagriežot to par 180°.

( A )
( B )
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Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz 
servisa centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), 
sedz pats lietotājs.

Vispārīga informācija
Temperatūra

Pazīme Iespējamie iemesli Risinājums

Ledusskapis/
saldētava 
nedarbojas.
Ledusskapja/
saldētavas 
temperatūra ir 
pārāk augsta.

• Strāvas vads nav pievienots pareizi. • Pievienojiet pareizi strāvas vadu.

• Temperatūras vadība nav iestatīta 
pareizi. • Iestatiet zemāku temperatūru.

• Ledusskapis atrodas tiešā siltuma 
avota tuvumā vai ir pakļauts tiešai 
saules staru iedarbībai.

• Novietojiet ledusskapi prom no 
tiešiem saules stariem vai siltuma 
avota.

• Nav pietiekami liels attālums starp 
ledusskapi un tā sānos/aizmugurē 
esošiem priekšmetiem.

• Pārliecinieties, ka starp 
aizmugurējā daļā vai sānos 
esošajiem priekšmetiem ir vismaz 
5 cm plata sprauga.

• Aktivizēts režīms „Vacation” 
(Atvaļinājums). • Deaktivizējiet atvaļinājuma režīmu.

• Ledusskapis ir pārāk piekrauts. 
Pārtikas produkti aizsedz ledusskapja 
ventilācijas atveres.

• Nepiekraujiet ledusskapi pārāk 
pilnu. Neļaujiet pārtikas produktiem 
aizsegt ventilāciju.

Ledusskapja/
saldētavas 
temperatūra ir pārāk 
zema.

• Temperatūras vadība nav iestatīta 
pareizi. • Iestatiet augstāku temperatūru.

Iekšējā siena ir 
karsta.

• Ledusskapja iekšējās sienās ir 
izvietoti karstumizturīgi cauruļvadi.

• Lai novērstu kondensāta 
veidošanos, ledusskapja 
priekšējos stūros ir karstumizturīgi 
cauruļvadi. Paaugstinoties 
apkārtējai temperatūrai, šī ierīce 
var nedarboties efektīvi. Tas nav 
sistēmas traucējums. 

problēmu novēršana
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Smakas

Pazīme Iespējamie iemesli Risinājums

No ledusskapja 
izplatās 
nepatīkamas 
smakas.

• Bojāti pārtikas produkti. • Iztīriet ledusskapi un izmetiet 
bojātos pārtikas produktus.

• Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu.
• Pārliecinieties, ka pārtikas produkti 

ar intensīvu aromātu ir iesaiņoti 
hermētiski.

Sarma

Pazīme Iespējamie iemesli Risinājums

Sarma ap 
ventilācijas 
atverēm.

• Pārtikas produkti aizsedz ventilācijas 
atveres.

• Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas 
produkti neaizsedz ledusskapja 
ventilācijas atveres.

Sarma uz 
iekšējām sienām. • Durvis nav pareizi aizvērtas.

• Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas 
produkti nenobloķē durvis. Iztīriet 
durvju blīvējumu.

Augļi vai dārzeņi 
ir sasaluši.

• Augļi vai dārzeņi tiek uzglabāti 
dzesēšanas/aukstuma zonā.

• Dzesēšanas/aukstuma zona ir 
paredzēta tikai gaļai/zivīm.

Kondensāts

Pazīme Iespējamie iemesli Risinājums

Uz iekšējām 
sienām veidojas 
kondensāts.

• Ja durvis tiek atstātas vaļā, 
ledusskapī iekļūst mitrums.

• Noslaukiet mitrumu un ilgāku laika 
periodu neveriet vaļā ledusskapja 
durvis.

• Pārtikas produkti ar augstu mitruma 
saturu.

• Pārliecinieties, ka pārtikas produkti 
ir iesaiņoti hermētiski.
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Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?
Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz 
servisa centru izmaksas, kas saistīti ar neparastām skaņām, sedz pats lietotājs.

Šīs skaņas ir normālas.

• Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var izplatīties skaņas, kas ir līdzīgas automašīnas dzinēja 
aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.

Klikšķoša
vai cirkstoša skaņa!

Dūcoša skaņa!

• Šīs skaņas var parādīties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto 
temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.

īdoša skaņa! Šalcoša skaņa!

• Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.

Šņācoša skaņa!
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• Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā, aukstumnesēja gāze pārvietojas pa 
noslēgtajiem cauruļvadiem, radot burbuļojošas skaņas.

Burbuļojoša skaņa!

• Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai 
izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad 
darbojas elektriskās detaļas.

Krakšķoša skaņa!

• Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai veiktu ledus automāta uzpildi, var 
parādīties dūcošas skaņas.

• Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var parādīties šņācošas 
skaņas.
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Telpas temperatūras ierobežojumi
Šis ledusskapis/saldētava paredzēti darbībai tādā apkārtējās vides temperatūrā, ko nosaka pēc tā 
temperatūras klases marķējuma uz tehnisko datu plāksnītes.

Klase Simbols
Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)

IEC 62552 (ISO 15502)

Subnormālā SN no +10 līdz +32

Normālā N no +16 līdz +32

Subtropiskā ST no +16 līdz +38

Tropiskā T no +16 līdz +43

Ledusskapja temperatūru iekšpusē var ietekmēt, piemēram, ledusskapja/saldētavas atrašanās 
vieta, apkārtējās vides temperatūra un ledusskapja durvju atvēršanas biežums.
Lai kompensētu šo faktoru ietekmi, noregulējiet atbilstoši temperatūru.

Latvia
Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums 
norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB 
kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. 
Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un 
cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot 
pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, 
mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar 
pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot 
likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Lai iegūtu papildinformāciju par Samsung saistībām attiecībā uz vides aizsardzību un produktu īpašus 
reglamentējošus pienākumus, piemēram, REACH, apmeklējiet: 
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/





Pielikums
Drošības instrukcija

• Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, glabājiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, 
plauktus un ledus gabaliņu paplāti ražotāja ieteiktajās pozīcijās.

• Šī dzesēšanas ierīce nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Uzstādīšanas instrukcija

Dzesēšanas iekārtām ar klimata klasi
Atkarībā no klimata klases šo dzesēšanas ierīci ir paredzēts izmantot tabulā norādītajā apkārtējās vides 
temperatūru diapazonā.
Klimata klase ir norādīta uz nominālo vērtību plāksnītes. Produkts, iespējams, nedarbosies pareizi temperatūrās, 
kas ir ārpus noteiktā diapazona.

Jūs varat atrast klimata klasi uz uzlīmes ledusskapja iekšpusē. 

Efektīvais temperatūras diapazons
Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstoši tā temperatūras kategorijai.

Kategorija Simbols
Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561

Paplašināta mērena SN No +10 līdz +32 No +10 līdz +32

Mērena N No +16 līdz +32 No +16 līdz +32

Subtropu ST No +16 līdz +38 No +18 līdz +38

Tropu T No +16 līdz +43 No +18 līdz +43

PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas 
biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.



Temperatūras instrukcija

Ieteicamā temperatūra
Optimālais temperatūras iestatījums pārtikas glabāšanai:
• Ledusskapis: 3 °C
• Saldētava: -19 °C
• Gaļa un zivis Coolselect zona: 0 °C (tikai RB29****C** un RB31****C** modeļiem)
• Dārzeņu Coolselect zona: 3 °C (tikai RB29****C** un RB31****C** modeļiem)

PIEZĪME

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Augstāk 
norādītā optimālā temperatūra ir balstīta uz 25 °C apkārtējās vides temperatūru.

Intensīvā saldēšana
Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 
50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu 
daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu 
ievietošanas saldētavā.

PIEZĪME

Šīs funkcijas izmantošanas laikā palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to 
nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

Kā glabāt vislabākajai uzglabāšanai (tikai attiecīgajiem modeļiem)
Pārsedziet pārtiku, lai saglabātu mitrumu un novērstu, ka tā pievelkas ar citu produktu smaržu. Liels katls 
ar pārtiku, piemēram, zupa vai sautējums, pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākās porcijās un jāieliek seklos 
uzglabāšanas traukos. Liels gaļas gabals vai vesela vista pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākos gabalos vai 
jāieliek seklos uzglabāšanas traukos.

Pārtikas novietošana

Plaukti  Plaukti ir jāregulē, lai tie būtu piemēroti dažādiem iepakojumiem.

Īpašais nodalījums
(tikai attiecīgajiem modeļiem)

Noslēgtas izvelkamās atvilktnes nodrošina papildus glabāšanas vietu 
augļiem un dārzeņiem. Dārzeņiem ir nepieciešams lielāks mitrums, bet 
augļiem ir nepieciešams mazāks mitrums.
Izvelkamās atvilktnes ir aprīkotas ar vadības ierīcēm, lai regulētu mitruma 
līmeni. (*Atkarībā no modeļa un opcijām) Regulējamas temperatūras gaļas 
atvilktne palielina gaļas un siera glabāšanas laiku.

Glabāšana durvīs

Neglabājiet durvīs produktus, kas ātri bojājas. Olas ir jāglabā kartona kastē 
plauktā. Durvīs esošo glabāšanas nodalījumu temperatūra mainās vairāk 
nekā iekšējā nodalījuma temperatūra. Pēc iespējas vairāk turiet durvis 
aizvērtas.

Saldētavas nodalījums Jūs saldētavas nodalījumā varat glabāt saldēto pārtiku, izveidot ledus 
kubiņus un sasaldēt svaigu pārtiku.

PIEZĪME

Sasaldējiet tikai svaigu, nebojātu pārtiku. Turiet sasaldējamo pārtiku atstatu no jau sasaldētās pārtikas. Lai 
novērstu, ka pārtika zaudē garšu vai izžūst, glabājiet to cieši noslēgtos traukos.

zhihui.zhao
Rectangle



Pielikums
Ledusskapja un saldētavas glabāšanas diagramma
Svaiguma ilgums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma iedarbības. Tā kā produktu glabāšanas termiņi nav 
vednis drošai produktu izmantošanai, skatiet šo diagrammu un ievērojiet šos padomus.

Piena produkti

Produkts Ledusskapis Saldētava

Piens 1 nedēļa 1 mēnesis

Sviests 2 nedēļas 12 mēneši

Saldējums - 2-3 nedēļas

Svaigais siers 1 mēnesis 4-6 mēneši

Krēmsiers 2 nedēļas Nav ieteikts

Jogurts 1 mēnesis -

Gaļas produkti

Produkts Ledusskapis Saldētava

Svaigs cepetis, steiks, karbonāde 3-4 dienas 2-3 mēneši

Svaiga maltā gaļa, sautējuma gaļa 1-2 dienas 3-4 mēneši

Bekons 7 dienas 1 mēnesis

Desa, neapstrādāta no cūkgaļas, 
liellopa gaļas, tītara 1-2 dienas 1-2 mēneši

Visas gaļa / olas

Produkts Ledusskapis Saldētava

Svaiga vistas gaļa 2 dienas 6-8 mēneši

Vistas gaļas salāti 1 diena -

Olas, svaigas čaulā 2-4 nedēļas Nav ieteikts

Zivis / jūras veltes

Produkts Ledusskapis Saldētava

Svaigas zivis 1-2 dienas 3-6 mēneši

Pagatavota zivs 3-4 dienas 1 mēnesis

Zivs salāti 1 diena Nav ieteikts

Žāvēta vai marinēta zivs 3-4 nedēļas -



Augļi

Produkts Ledusskapis Saldētava

Āboli 1 mēnesis -

Persiki 2-3 nedēļas -

Ananāss 1 nedēļa -

Citi svaigie augļi 3-5 dienas 9-12 mēneši

Dārzeņi

Produkts Ledusskapis Saldētava

Sparģeļi 2-3 dienas -

Brokoļi, Briseles kāposti, zaļie 
zirnīši, sēnes 3-5 dienas -

Kāposts, ziedkāposts, selerija, gurķi, 
lapu salāti 1 nedēļa -

Burkāni, bietes, redīsi 2 nedēļas -

Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija

Modeļa informācija
Lai piekļūtu EPREL modeļa reģistrācijai:
1. Dodieties uz vietni https://eprel.ec.europa.eu
2. Iegūstiet modeļa identifikatoru no produkta enerģijas marķējuma un ierakstiet to meklēšanas lauciņā
3. Tiek parādīta modeļa enerģijas marķējuma informācija

Rezerves daļu informācija
• Minimālais periods, cik ilgi ir pieejamas rezerves daļas, kas nepieciešamas ierīces remontam 

 - 7 gadi termostatiem, temperatūras sensoriem, iespiedshēmu platēm un gaismas avotiem, durvju rokturiem, 
durvju eņģēm, paliktņiem, groziem (kastēm vai atvilktnēm) 

 - 10 gadi durvju groziem
• Ražotāja piedāvātās dzesēšanas ierīces garantijas minimālais periods ir 24 mēneši.
• Atbilstošā informācija rezerves daļu pasūtīšanai; tieša vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarota pārstāvja 

kanālu starpniecību.
• Jūs varat atrast profesionālu remonta informāciju vietnē http://samsung.com/support.

Jūs varat atrast lietotāja apkopes rokasgrāmatu vietnē http://samsung.com/support.
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Sazinieties ar SAMSUNG WORLD WDE
Ja jums ir ar Samsung produktu saistīts jautājums vai ieteikums, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu 
apkalpošanas centru.

Valsts Apkalpošanas centrs Tīmekļa vietne
BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/ba/support

BULGARIA

0800 111 31 - Безплатен за всички 
оператори

*3000 - Цена на един градски разговор 
или според тарифата на мобилният 

оператор
09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък

www.samsung.com/bg/support

CROATIA 072 726 786 www.samsung.com/hr/support

CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz/support

HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support

LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/be_fr/support

SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si/support

POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*

* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support

ROMANIA
0800872678 - Apel gratuit
*8000 - Apel tarifat în reţea

www.samsung.com/ro/support

SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support

SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG

(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support

LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support

CYPRUS 8009 4000 only from landline,  toll free www.samsung.com/gr/support


