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Правила техніки безпеки

Інструкції з безпеки

• Перед використанням холодильника, будь-ласка, уважно прочитайте 
дану Інструкцію з експлуатації і збережіть її у безпечному місці біля 
холодильника, якщо необхідно буде звернутися до неї у майбутньому. 

• Будь-ласка, користуйтеся даним пристроєм тільки так, як це описано 
в даній Інструкції. Даним обладнанням не дозволяється користуватися 
особам, у яких відсутні кінцівки, неповносправним особам чи з браком 
відповідного досвіду (включаючи дітей), окрім випадків, коли користування 
пристроєм здійснюється під наглядом особи, відповідальної за безпеку 
таких осіб.

• Діти старші 8 років і особи із відсутніми кінцівками, неповносправні особи 
чи із браком відповідного досвіду можуть користуватися даним пристроєм 
під наглядом чи виконуючи відповідні інструкції із безпеки і вивчаючи 
небезпеку від інших осіб. Дітям забороняється користуватися даним 
пристроєм. Дітям забороняється виконувати очищення і обслуговування 
даного обладнання без нагляду. 

• Попередження і важливі інструкції з безпеки не охоплюють усі можливі 
обставини і ситуації. Під час установки, обслуговування і експлуатації 
даного холодильника вам слід користуватися принципами здорового 
глузду, виконувати вказівки попереджень та бути відповідальними за 
власну поведінку.

• Так як нижче викладені робочі інструкції стосуються різних моделей, 
характеристики вашого холодильника можуть незначним чином 
відрізнятися від описаних в даному документі, тому не всі попереджувальні 
знаки будуть застосовуватися. Щодо будь-яких питань чи проблем, будь-
ласка, зв'яжіться із найближчим центром обслуговування клієнтів чи 
зареєструйтеся на веб-сторінці www.samsung.com, щоб отримати допомогу 
чи інформацію в режимі онлайн.
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Важливі символи безпеки та заходи безпеки

Попередження
Небезпечні дії можуть призвести до серйозних тілесних уражень чи смерті.

Увага
Небезпечні дії можуть призвести до незначних тілесних уражень чи 
пошкодження майна.

Примітка

Будь-ласка, не робіть спроби.
Не розбирайте пристрій.
Будь-ласка, не торкайтеся.
Користуйтеся обережно.
Будь-ласка, відключіть шнур живлення із настінної розетки.
Будь-ласка, забезпечте засоби захисту заземлення для пристрою, 
щоб уникнути виникнення електричного шоку.
Будь-ласка, зв'яжіться із центром обслуговування клієнтів для отримання 
допомоги. 

Дані знаки попередження створені з метою попередити вас та інших осіб від 
можливих пошкоджень. 
Будь-ласка, чітко дотримуйтеся усіх вище вказаних інструкцій. 
Після того, як ви закінчите читати дану частину, збережіть її для звернень 
у майбутньому. 

Правила техніки безпеки
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Серйозні попереджувальні знаки щодо транспортування і місця 
встановлення пристрою

Попередження
• Під час транспортування і комплектування холодильника, будь-ласка, 

будьте обережні і не пошкодьте його частини. 
• Цей пристрій використовує холодоагент типу R600a. Холодоагент 

типу R600а є природнім газом, який можна використовувати у різних 
середовищах, також від може загорітися.

- Холодоагент, який витікає із батареї охолодження може призвести до 
пожежі і ураження очей. При виявленні протікання, будь-ласка, уникайте 
будь-якого відкритого вогню чи можливих джерел загоряння, провітріть 
приміщення, де встановлено холодильник, впродовж декількох хвилин. 

- Щоб попередити утворення запалювальної суміші газ-повітря у разі 
протікання із батареї охолодження, розмір приміщення для розташування 
холодильника слід вибрати відповідно до об'єму використовуваного 
холодоагенту. 

- Не включайте холодильник у разі будь-яких пошкоджень. З будь-
яких питань звертайтеся до продавця. У приміщенні, де встановлено 
холодильник, слід забезпечити 1 куб.м внутрішнього простору на 
кожні 8 гр. холодоагенту R600a у холодильнику. Маркування всередині 
холодильнику має бути позначено кількістю холодоагенту для кожного 
окремого холодильника. 

• Холодоагент, який витікає із батареї охолодження, може призвести до 
пожежі чи ураження очей. У випадку протікання холодоагенту із батареї, 
будь-ласка, уникайте джерел відкритого вогню, заберіть усі легко 
запалювальні предмети подалі від холодильника і негайно провітріть 
приміщення.

- У іншому випадку, може виникнути пожежа чи вибух.
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Серйозні попереджувальні знаки щодо комплектування

Попередження
• Будь-ласка, не збирайте даний пристрій у вологому місці із накопиченням 

жиру чи пилу, чи у місці дії прямих сонячних променів і протікання води 
(потрапляння дощу). 

- Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести 
до виникнення електричного шоку чи пожежі.

• Будь-ласка, не ставте холодильник під прямі сонячні промені чи біля 
джерела опалення, наприклад, пічки, батареї чи іншого обладнання.

• Будь-ласка, не приєднуйте більше одного пристрою до панелі живлення 
із декількома розетками. Холодильник слід підключати завжди до 
незалежної розетки, на якій вказаний рівень напруги. 

- У такому випадку можна досягнути найкращої ефективності роботи 
і можна попередити виникнення навантаження на кабелі живлення 
через небезпеку загоряння лінії перенапруги. Будь-ласка, не підключайте 
кабель живлення в розхитану розетку. 

- У іншому випадку, може виникнути електричний шок чи пожежа.
• Будь-ласка, не використовуйте пошкоджену чи зношену посередині чи на 

кінці лінію живлення.
• Будь-ласка, не згинайте кабель живлення і не встановлюйте на нього 

важкі предмети.
• Будь-ласка, не використовуйте джерела задимлення біля холодильнику.
- Це може спричинити вибух чи пожежу у холодильнику.
• Будь-ласка, не встановлюйте даний пристрій у місці можливого 

протікання газу.
- Це може призвести до електричного шоку чи пожежі.

Правила техніки безпеки
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• Слід проводити установку обладнання та інші роботи по обслуговуванню 
кваліфікованим технічним спеціалістом чи компанією.

- У іншому випадку, може виникнути електричний шок, пожежа, вибух, 
пошкодження пристрою чи нанесення тілесних пошкоджень.

• Перед використанням холодильника переконайтеся у виборі правильного 
місця для його встановлення, як описано у даному документі.

• Будь-ласка, не встановлюйте холодильник у вологому місці чи у місці 
контакту з водою. 

- Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести 
до виникнення електричного шоку чи пожежі.

• Підключіть кабель живлення у відповідну розетку, щоб кабель живлення був 
прокладений природно. 

- Якщо він буде перекрученим, кабель живлення може бути пошкодженим, що 
може призвести до виникнення електричного шоку чи пожежі.

• Будь-ласка, переконайтеся у тому, що зворотна частина холодильника не 
затискує і не пошкоджує штепсель.

• При переміщенні даного холодильника намагайтеся не пошкодити лінію 
живлення.

- Це може призвести до електричного шоку чи пожежі.
• Пристрій має бути розташований відповідним чином для зручності 

підключення його в розетку після установки.
• Будь-ласка, усі матеріали упаковки сховайте подалі від доступу дітей.
- Діти, які будуть натягувати упаковочні матеріали на голову, можуть задихнутися.

• Холодильник має бути заземлений.
- Переконайтеся у тому, що холодильник заземлено, щоб уникнути будь-якої 

втрати живлення чи виникнення електричного шоку внаслідок протікання 
електрики із холодильника. 

• Не виконуйте заземлення до газової труби, телефонної лінії чи інших проводів. 
- Неправильне використання розетки може призвести до виникнення 

електричного шоку.

• Якщо лінія живлення пошкоджена, негайно зверніться до виробника чи 
його представника для її заміни.

• Заміна плавкого приводу холодильника має виконуватися кваліфікованим 
технічним спеціалістом чи компанією із обслуговування.

- У іншому випадку, є загроза виникнення електричного шоку чи тілесних 
пошкоджень.
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Попереджувальні знаки щодо установки

Увага
• Переконайтеся в тому, що вентиляційний отвір корпусу холодильника 

чи опори не заблокований. 
• Після установки пристрою перезапустіть його для використання через 

дві години.
• Деякі моделі холодильника мають захисну плівку на поверхні, яка 

може захистити холодильник від пошкоджень під час транспортування. 
Щоб уникнути статичного електричного заряду, будь-ласка, повільно 
зніміть захисну плівку. Якщо захисну плівку не знімати впродовж 
довгого часу, це може призвести до різниці у кольорі сталевої плити. 

Правила техніки безпеки
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Серйозні попереджувальні знаки

Попередження
• Будь-ласка, не включайте і не відключайте пристрій вологими руками.

• Не зберігайте предмети зверху на холодильнику.
- У іншому випадку, при відкритті чи закритті дверцят холодильника, 

розміщені на ньому предмети можуть впасти і призвести до тілесних 
пошкоджень і/чи пошкоджень предметів.

• Будь-ласка, не ставте наверх холодильника предмети із водою.
- Під час розбризкування води існує ймовірність виникнення пожежі чи 

електричного шоку.
• Будь-ласка, не дозволяйте дітям висіти на дверцятах холодильника.
- У іншому випадку, це може призвести до тілесних уражень.
• Будь-ласка, не залишайте дверцята холодильника відкритими впродовж 

тривалого часу без уваги і не дозволяйте дітям зазирати у холодильник.
• Не дозволяйте немовлятам і дітям висовувати шухляди.
- Якщо вони потраплять у них, це може призвести до смерті чи тілесних 

уражень через задушення.
• Не сідайте на дверцята морозильної камери.
- У іншому випадку, дверцята морозильної камери будуть пошкоджені, 

що може призвести до тілесних уражень.
• Не зберігайте випаровуванні чи легко запалювальні речовини у холодильнику, 

такі як бензин, розчинник, етиловий спирт чи рідкий газ.
- Зберігання подібних речовин може призвести до вибуху.
• Не зберігайте фармацевтичні вироби, наукові матеріали чи інші предмети, 

які є чутливими до низьких температур у холодильнику. 
- Не зберігайте продукти, яким для зберігання необхідний контроль 

температури у холодильнику.
• Не ставте и не використовуйте електричні пристрої всередині холодильника, 

окрім випадків, коли це рекомендовано виробником. 
• Не висушуйте внутрішню сторону холодильника феном. Не ставте всередину 

холодильника запалену свічку із метою видалення неприємного запаху.
- Це може призвести до електричного шоку чи пожежі.
• Будь-ласка, не торкайтеся внутрішньої стінки морозильної камери чи 

предметів, які знаходяться у ній, вологими руками.
- У іншому випадку, це може спричинити обмороження.
• Окрім запропонованих виробником методів, будь-ласка,не прискорюйте процес 

розморожування за допомогою механічного пристрою чи інших методів.
• Не пошкодьте блок морозильника. 
• Цей пристрій слід розташувати біля розетки, зовнішню розетку не слід 

використовувати.
- У іншому випадку, це може спричинити виникнення електричного шоку чи 

пожежі внаслідок протікання електричного струму.
• Не зберігайте вибухові речовини у пристрої, наприклад, запалювальний спрей.
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• Цей продукт призначений лише для зберігання харчових продуктів 
у домашньому середовищі. 

• Пляшки слід розташувати одна біля одної через можливість розливання. 
• У випадку із протіканням газу (наприклад, пропану чи рідкого газу) 

слід негайно провітрити приміщення і не торкатися до шнура живлення. 
Не торкайтеся до холодильника чи шнура живлення.

- Не користуйтеся вентилятором.
- Іскра може викликати виникнення вибуху чи пожежі.
• Використовуйте тільки ЖК-індикатори, надані виробником чи сервісним 

агентом.
• Потурбуйтеся про дітей і переконайтеся в тому, щоб вони не грали і/чи не 

залазили на холодильник. 

• Не розбирайте і не ремонтуйте холодильник самостійно.
- У іншому випадку, існує небезпека виникнення пожежі, помилки і/та 

тілесних пошкоджень. У разі виникнення помилки зв'яжіться із своїм 
сервісним агентом.

• Не намагайтеся ремонтувати, розбирати і змінювати даний пристрій 
самостійно.

- Не використовуйте плавкі проводи (наприклад, мідний чи сталевий 
провід), аніж стандартні. 

- Якщо необхідно відремонтувати чи повторно установити пристрій,  
будь-ласка, зв'яжіться із найближчим сервісним центром.

- У іншому випадку, можливо виникнення електричного шоку, пожежі, 
помилки обладнання чи тілесних пошкоджень.

Правила техніки безпеки
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• Якщо із холодильника чути дивний звук, йде дим, відключіть його 
негайно із розетки і зверніться у найближчий сервісний центр.

- У іншому випадку, може виникнути електричний шок чи пожежа. 
• Якщо у вас виникли проблеми із заміною головної лампи, будь-ласка, 

зв'яжіться із сервісним агентом.
• Якщо продукт обладнано ЖК-індикатором, не знімайте кришку лампи 

і ЖК-індикатор самостійно.
- Будь-ласка, зверніться до вашого сервісного агенту.
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Символи до використання

Увага
• Щоб досягти найкращої ефективності роботи пристрою, виконуйте такі 

інструкції:
- Будь-ласка, не кладіть харчові продукти близько до вентиляційного 

отвору із задньої стінки холодильника, у іншому випадку, це може 
впливати на циркуляцію повітря у морозильній камері.

- Перед тим, як покласти продукти у холодильник, ретельно загорніть 
їх і покладіть продукти у закритий контейнер.

• Будь-ласка, не кладіть газовані чи шипучі напої у морозильну камеру.  
Не кладіть пляшки чи скляні контейнери у морозильну камеру.

- Скло може бути розбитим і призвести до тілесних уражень і пошкодження 
пристрою.

• Будь-ласка, не змінюйте функцію холодильника і не ремонтуйте його.
- У іншому випадку, це може призвести до тілесних уражень чи 

пошкодження пристрою.  
Будь-яка зміна чи ремонт, які виконуються третіми особами, не будуть 
покриватися умовами гарантії від компанії Samsung, яка не буде нести 
відповідальність за проблеми із безпекою і пошкодження, зумовлені 
третіми особами.

• Будь-ласка, дотримуйтеся найдовшого часу зберігання заморожених 
продуктів.

• Будь-ласка, не розпиляйте такі речовини, як інсектициди, на поверхні 
холодильника.

- Окрім завдання шкоди здоров'ю, вони можуть призвести до електричного 
шоку, пожежі чи помилкової роботи пристрою.

• Не потрібно бити чи штовхати поверхню скла.
- У іншому випадку, розбите скло може призводити до тілесних уражень 

і пошкодження пристрою.
• У ємкість для замороження льоду наливайте лише питну воду 

(мінеральну чи чисту воду).
• Дозволяється використовувати лише ємкість для замороження льоду, 

яка входить в комплектацію холодильника.

Правила техніки безпеки
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Символи очищення і обслуговування холодильника.

Увага
• Будь-ласка, не розпиляйте воду всередині та зовні пристрою.

- У іншому випадку, це може призвести до пожежі чи електричного шоку.
• Будь-ласка, не використовуйте і не кладіть такі речовини, які є чутливими 

до дії температури, наприклад, запалювальний аерозоль, речовини, сухий 
лід, медичні препарати чи хімічні речовини. Будь-ласка, не зберігайте 
запальні предмети чи речовини у холодильнику (бензин, розчинник чи 
газ пропан, тощо).

- Цей холодильник призначено лише для зберігання харчових продуктів.
- У іншому випадку, може виникнути пожежа чи вибух.
• Будь-ласка, не розпиляйте засіб для очищення безпосередньо на дисплей.
- У іншому випадку, на дисплеї зникнуть друковані символи.
• Очистіть усі сторонні домішки чи пил на штепселі.  

Перед очищенням штепселю, не користуйтеся вологою ганчіркою 
і витирайте усі сторонні домішки чи пил на штепселі.

- У іншому випадку, це може призвести до пожежі чи електричного шоку.
• Будь-ласка, використовуйте щітку для волосся чи зубну щітку, щоб 

почистити складні для доступу місця. 

• Перед очищенням і обслуговуванням пристрою відключіть пристрій від 
джерела живлення.

• При потраплянні сторонніх домішок, таких як вода, у холодильник, 
відключіть пристрій із розетки і зв'яжіться із найближчим сервісним 
центром.

- У іншому випадку, може виникнути електричний шок чи пожежа.
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Серйозні символи попередження щодо утилізації відходів

Попередження
• Даний продукт використовує в роботі холодоагент R-600a, який є запальним 

газом, тому, будь-ласка, зв'яжіться із відповідним відділом, щоб дізнатися 
безпечним способом користування даним продуктом.

• У роботі даного пристрою використовується циклопентан у вигляді генератора 
піни у термо ізоляційному матеріалі, газ у термо ізоляційних матеріалах має 
пройти спеціальну процедуру обробки. Будь-ласка, зв'яжіться із місцевим 
відділом, щоб дізнатися про безпечний і дружній для навколишнього 
середовища спосіб користування даним продуктом.

• Перед утилізацією даного пристрою переконайтеся, щоб усі труби були цілими із 
зворотньої сторони холодильника.  
Ці труби мають бути розрізані у відкритому місці. 

• При утилізації даного пристрою, будь-ласка, зніміть дверцята холодильника/
герметичну плівку на них, щоб попередити потрапляння у холодильник маленьких 
дітей чи тварин. Установіть поличку на місце, щоб діти не могли легко потрапити 
у пристрій.  
Потурбуйтеся про дітей і переконайтеся в тому, що вони не граються із обладнанням.

• Утилізація матеріалів упаковки має здійснюватися у дружній для навколишнього 
середовища спосіб.

• Будь-ласка, усі матеріали упаковки сховайте подалі від доступу дітей.
- Якщо діти натягнуть  пакет від упаковки на голову, вони можуть задихнутися.

Інші рекомендації щодо правильного користування

Примітка
• У випадку помилки у подачі живлення зв'яжіться із місцевою електричною 

компанією, щоб дізнатися про час виникнення помилки подачі живлення. 
- Більшість подібних помилок будуть виправлені впродовж однієї-двох годин, що 

не буде впливати на температуру холодильника. Тим не менше, слід зменшити 
час відкривання дверцят холодильника при виникненні помилки із подачею 
живлення.

- Тим не менше, якщо подача живлення відключена на більше, ніж 24 години, слід 
вийняти усі заморожені продукти.

• Якщо температура на місці встановлення холодильника є нижчою за мінімальну 
температуру діапазону температур холодильника, холодильник не зможе 
працювати у нормальних умовах (значення температури може бути занадто 
високим всередині холодильника).

• Будь-ласка, не зберігайте продукти, які швидко псуються, в умовах низької 
температури у холодильнику, наприклад, банани і диню.

• Ваш холодильник працює без утворення морозу, що значить відсутня потреба 
ручного видалення морозу, так як холодильник буде автоматично сам 
розморожуватися.

• В процесі розмороження температура буде рости відповідно до національних 
стандартів. 

• Будь-яка температура буде рости в процесі розмороження, щоб скорочувати 
термін зберігання заморожених продуктів.

Правила техніки безпеки
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Поради для економії енергії
- Установіть холодильник у холодному, сухому і добре провітрюваному 

приміщенні.  
Переконайтеся в тому, щоб холодильник не стояв під прямими сонячними 
променями, ніколи не ставте його поруч із джерелом нагрівання 
(наприклад, радіатором).

- Не блокуйте вентиляційні отвори чи решітку холодильника.
- Не ставте нагріті продукти у холодильник, доки вони не будуть охолоджені.
- Розморозьте заморожені продукти у холодильнику.  

У такому випадку ви можете охолодити продукти у холодильнику при 
низькій температурі заморожених продуктів.

- Якщо ви виймаєте продукти, не тримайте дверцята холодильника 
відкритими дуже довго.  
Чим коротший час залишаються відкритими дверцята холодильника, 
тим менше морозу буде згенеровано морозильною камерою.

- Регулярно очищайте задню стінку холодильника. Наявність пилу збільшує 
споживання енергії.

- Не налаштовуйте значення температури на нижчу, ніж вам потрібна.
- Переконайтеся в тому, що повітря циркулює під холодильнику і ззаду нього.  

Не накривайте отвір для повітря.
- Під час установки переконайтеся, щоб усі отвори зліва, справа, ззаду 

і зверху холодильника були наявними.  
Це впливатиме на зниження споживання енергії та електричний заряд. 

- Щоб ефективно використовувати енергію, будь-ласка, комплектуйте усі 
внутрішні частини, передбачені виробником, наприклад, кошик, шухляду 
і полиці.
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Установка

Підготовка до установки холодильника

Дякуємо вам за придбання холодильника компанії Samsung.  
Ми сподіваємося, що вам сподобаються його удосконалені функції та ефективність.

Виберіть найкраще положення для установки холодильника.
• Прямі сонячні промені відсутні.
• Вирівняйте із рівнем підлоги (чи майже)
• Наявність достатнього місця для відкривання дверцят холодильника.
• Зліва, справа, зверху і ззаду холодильника має бути достатньо місця для 

циркуляції повітря.  
Недостатньо місця навколо холодильника може відключити внутрішню 
систему охолодження. 

• У випадку виконання обслуговування і ремонту холодильник має легко 
переміщатися.

• Будь-ласка, не встановлюйте холодильник в умовах навколишньої 
температури вище 43oC чи нижче 5oC.

AA

BB

CC DD

              Серія RF50K58**

Глибина “A” 745 мм

Ширина “B” 795 мм

Висота “C” 1898 мм

Загальна висота “D” 1920 мм

AA

BB

CC DD

                 Серія RF50K59**
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Примітка: Це все спроектовані розміри пристрою, при вимірюванні 
допускається різниця.

 Засоби перестороги при переміщенні холодильника

• Підлога для розташування 
холодильника має бути плоскою 
і твердою, для підтримки його 
ваги і забезпечення нормальної 
роботи.

• Для захисту підлоги можна 
вирізати картонку і підкласти 
її під холодильник.

• При переміщенні холодильника 
слід висунути холодильник 
і засунути його назад на місце. 
Не розхитуйте холодильник 
з однієї сторони в іншу.
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Установка

WiFi

Управління холодильником можна здійснювати дистанційно за допомогою 
функції Smart Home, яка продається окремо.
Щоб придбати Smart Home, відвідайте веб-сторінку www.samsung.com 
і прочитайте всю інформацію 

1. Натисніть, щоб розблокувати 
позначене стрілкою місце 
на кришці із шифратором.

2. Відкрийте кришку.

3. Вставте Smart Home у порт 
у правильному напрямку.

4. Вставте верхню частину кришки 
шифратора спочатку, після 
чого закрийте її, як показано 
на малюнку.
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Вирівнювання рівня холодильника і регулювання висоти дверцят.
Які інструменти вам необхідні (не входять у поставку)

Перехресна викрутка (+) Викрутка із плоскою голівкою (-) Накиданий ключ (10 мм)

Кліщі Універсальний гаєчний ключ (4 мм)
Універсальний гаєчний 

ключ (5 мм)

Попередження
•  Перед тим, як вирівняти холодильник і відрегулювати висоту дверцят,  

будь-ласка, витягніть шнур живлення із розетки.

Як вирівняти холодильник

Якщо холодильник розташований на нерівній поверхні, різниця у висоті між 
дверцятами холодильника може відчуватися.

• Вставте викрутку із плоскою 
голівкою (-) у жолобок горизонтально 
відрегульованого механізму 
управління, після чого поверніть його 
у напрямку руху годинникової стрілки 
чи проти руху, щоб відрегулювати 
положення холодильника. Повертайте 
механізм управління у напрямку руху 
годинникової стрілки, щоб рівень 
холодильника зробити нижчим. 
Повертайте механізм управління 
у напрямку проти руху годинникової 
стрілки, щоб зробити рівень 
холодильника вищим.

 Примітка
• Якщо переднє і заднє положення холодильника не вирівняно, під опору покладіть 

тверду підставку (наприклад, пластикову підставку чи пластикову лінійку), 
після чого зафіксуйте її пластиковим цементом. При переміщенні холодильника 
у положення для встановлення, переконайтеся у тому, що задня стінка знаходиться 
на підставці.

• Якщо у вас дерев'яна підлога чи м'яка підлога, будьте уважні і не пошкодьте підлогу 
при переміщенні холодильника.
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Установка

Яким чином відрегулювати висоту дверцят холодильника.

Якщо одна із дверцят нижча за іншу, ви можете відрегулювати їх таким чином:
• Перед регулюванням, будь-ласка, перевірте, чи вирівняний холодильник.

①

②

Спосіб (I) показаний на малюнку:
Вставте пружинну шайбу 1 між 
дверцятами і стержнем за допомогою 
щипців відрегулюйте різницю у висоті 
між дверцятами холодильника.
Після перевірки різниці висоти виберіть 
пружинну шайбу із відповідною 
товщиною.
Важлива інформація: Ви можете 
вставити лише одну пружинну шайбу. 
Якщо вставити дві чи більше пружинних 
шайб, це може призвести до зміщення 
шайби і виникнення звукового сигналу. 
Підніміть нижчі дверцята вверх 
і вставте пружинну шайбу у щілину 
між дверцятами і петлею.

Спосіб (II) представлено на малюнку 
(застосовується до серії RF50K58**):
Вставте гаєчний ключ 2 із 4 мм на 
нижню частину петлі, повертайте його 
у напрямку руху годинникової стрілки 
(щоб знизити рівень дверцят) чи проти 
руху годинникової стрілки (щоб підняти 
рівень дверцят).

Важлива інформація: 
• Перед тим, як повертати гаєчний 

ключ, вийміть усі предмети, які 
знаходяться на поличці для пляшок, 
після чого гаєчний ключ можна легко 
повертати.

Увага
• Щоб уникнути тілесних уражень, уважно вставляйте і виймайте пружинну шайбу.
• Пружинну шайбу і гаєчний ключ слід зберігати в недоступних для дітей місцях, 

щоб діти не гралися з ними і не брали їх до рота.
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 Примітка
• Пружинні шайби розміром 1 мм, 1,5 мм, 2 мм і 2,5 мм йдуть у комплектації 

із холодильником.
• Якщо після вирівнювання холодильника продукти кладуться назад 

у нього, вага продуктів може впливати на рівень холодильника.  
У такому випадку, будь-ласка, відрегулюйте рівень за допомогою вище 
описаної процедури.

• Якщо дверцята холодильника піднімаються дуже високо, кришка може 
стиратися.

Пружинні шайби поставляються разом із холодильником:

1 мм 1,5 мм 2 мм 2,5 мм
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Використання панелі управління

05

01 fridge/power cool (холодильник/потужне охолодження) (натиснути впродовж 3-х секунд)
02 freezer/power freeze (морозильна камера/потужна заморозка) (натиснути впродовж 3-х секунд)
03 cool select+ (охолодження вибір+) (натиснути впродовж 3-х секунд)
04 Vacation (Відпустка) (натиснути впродовж 3-х секунд)   
05 control lock (блокування управління) (натиснути впродовж 3-х секунд)
06 Network connection (Мережеве з'єднання)

01

02

03

04

06
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01 Холодильник/
потужне 
охолодження 
(натиснути 
впродовж 3-х 
секунд)

Кнопка холодильника має дві функції: 
- Налаштування температури холодильника.
- Включання/виключання функції потужного охолодження.
1. Щоб налаштувати температуру холодильника, злегка доторкніться 
до кнопки холодильника. Ви можете виставити температуру у діапазоні 
між 7oC і 1oC. При роботі у режимі відпустка, відрегулюйте температуру 
морозильної камери, функція буде відключена, якщо символ функції 
відпустки виключено.
2. Злегка доторкніться до кнопки холодильника впродовж 3-х секунд, щоб 
увійти/вийти із режиму роботи функції потужного охолодження, при роботі 
якого на охолодження продуктів у холодильнику йде набагато менше 
часу. Якщо вам необхідно охолодити швидко багато продуктів, чи якщо 
температура в холодильнику швидко зростає (наприклад, якщо дверцята 
холодильника не закриваються), ця функція буде дуже корисною

02 Морозильна 
камера/
потужне 
замороження 
(натиснути 
впродовж 3-х 
секунд)

Кнопка морозильної камери має дві функції:
- Налаштування температури морозильної камери.
- Функція включання/виключання функції замороження.
1. Щоб налаштувати температуру морозильної камери, злегка доторкніться 
до кнопки морозильної камери. Ви можете налаштувати температуру 
у діапазоні між -14oC and -23oC.
2. Злегка доторкніться до кнопки морозильної камери впродовж 3-х секунд, 
щоб включити/виключити функцію потужної заморозки, при роботі якої на 
охолодження продуктів у морозильній камері витрачається менше часу.
Якщо вам необхідно швидко заморозити велику кількість продуктів, 
чи якщо температура у морозильній камері зростає швидко (наприклад, 
якщо дверцята холодильника не закриті), то така функція буде дуже 
корисною. При користуванні даною функцією витрачається більше 
енергії. Пам'ятайте, при відсутності потреби цю функцію треба виключити 
і температуру морозильної камери налаштувати на початкову. Якщо 
необхідно заморозити велику кількість продуктів, включіть функцію 
потужної заморозки за 20 годин. Функція потужної заморозки виключиться 
після безперервної роботи впродовж 50 годин, морозильна камера буде 
управлятися при налаштуванні поточної температури.

03 Охолодження 
вибір+ 
(натиснути 
впродовж 3-х 
секунд)

Злегка доторкніться і натисніть на кнопку “перемикач температури” 
впродовж 3-х секунд, відпустіть її, як тільки побачити блимання і почуєте 
відповідний звук, щоб увійти у режим налаштування перемикача 
температури. Після чого злегка натисніть на кнопку “перемикач 
температури” для вибору між чотирьма статусами, включаючи 
“замороження”, “сухий і свіжий”, “екологічно свіжий” і “охолодження”. 
Вибрана функція буде блимати, і зупиниться через 10 секунд після 
зупинки роботи, налаштування буде успішним. 

04 Відпустка 
(натиснути 
впродовж 3-х 
секунд)

Злегка натисніть на кнопку “функція відпустки” впродовж 3-х секунд, 
щоб увійти/вийти із режиму відпустки.
Якщо ви збираєтеся піти у відпустку, чи якщо ви не хочете користуватися 
холодильником, ви можете вибрати режим функції відпустки. Після 
чого, холодильник закриється, дисплей із температурою у холодильнику 
виключиться, а символ функції відпустки буде підсвіченим; якщо режим 
потужного охолодження працює, функція охолодження буде виключена, 
а символ потужного охолодження буде виключеним.
Якщо вибрати функцію відпустки, рекомендується вийняти продукти 
із холодильника і не відкривати дверцята. Приміщення має бути 
охолодженим, щоб уникнути сторонніх запахів, якщо холодильником 
не користуються впродовж тривалого часу.
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05 Блокування 
управління 
(натиснути 
впродовж 3-х 
секунд)

Злегка доторкніться до кнопки блокування управління впродовж 3-х 
секунд, щоб увійти/вийти з режиму блокування управління.
При запуску функції блокування управління, символ функції буде блимати, 
всі кнопки на панелі управління будуть заблоковані.
Якщо функція блокування управління закрита, символ блокування 
управління буде виключений, а всі кнопки на панелі управління будуть 
заблоковані.

06 Мережеве 
з'єднання

Ви можете керувати і спостерігати за вашим холодильником за допомогою 
додатків Samsung smart home, використовуючи адаптер WiFi (продається 
окремо).
Для більш детальної інформації щодо Samsung smart home відвідайте цю 
сторінку.

  Примітка 
• Рекомендовані системи шифрування - WPA/TKIP і WPA2/AES. Будь-які нові чи не 

стандартні протоколи аутентифікації Wi-Fi не підтримуються.
• На роботу безпровідних мереж може впливати середовище зв'язку.
• Якщо ваш постачальник Інтернет послуг володіє зареєстрованою адресою 

MAC на вашому ПК чи моделі для ідентифікації, ваш холодильник Samsung 
може відмовитися приєднуватися до мережі Інтернет. Якщо це відбувається, 
зверніться до вашого постачальника Інтернет-послуг за технічною допомогою.

• Налаштування мережевих засобів захисту може перешкодити вашому 
холодильнику марки Samsung приєднатися до мережі інтернет. Зверніться до 
вашого постачальника інтернет за технічною підтримкою. При повторі проблем 
зверніться до вашого місцевого технічного центру Samsung чи продавця.

• Для налаштування безпровідної точки доступу (AP) див. Інструкції користувача AP.
• Холодильники Samsung Smart мають підтримку шифра Samsung Smart Home 

як для Wi-Fi 2.4 ГГц із IEEE 802.11 b/g/n та протоколів Soft-AP (IEEE 802.11 n 
рекомендується).

• Не авторизовані безпровідні рутери Wi-Fi можуть відмовитися встановити зв’язок 
із холодильниками Samsung Smart.

Samsung Smart Home (лише для моделей, яких це стосується)

Установка
Відвідайте Google Play Store чи Apple App Store, виконайте пошук “Samsung Smart 
Home”. Завантажте і встановіть додаток Samsung Smart Home від Samsung. 
Електроніка для вашого пристрою.

Інструкції з експлуатації
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  Примітка
• Додаток Samsung Smart Home розроблений для ОС Android 4.0 (ICS) і вище, чи 

для iOS 7.0 і вище, він є оптимізованим для смартфонів марки Samsung (Galaxy S 
і Galaxy Note). На інших моделях смартфонів деякі функції можуть працювати по 
різному.

• Щодо покращеної роботи додаток Samsung Smart Home може змінюватися без 
попереднього повідомлення, відповідно до правил виробника.

Обліковий запис Samsung
Вам слід зареєструвати обліковий запис Samsung, щоб користуватися додатком. Якщо 
у вас немає облікового запису Samsung, виконайте інструкції на екрані додатку, щоб 
створити безкоштовний обліковий запис Samsung.
Початок роботи
1.  Вставте шифратор Wi-Fi у відповідний порт вашого смартфону.
2.  Увійдіть у ваш обліковий запис Samsung. Користувачі iPhone мають надати свій 

логін кожного разу при доступі у додаток.
3.  Запустіть додаток Samsung Smart Home і увійдіть у пристрій. Натисніть “+” і виберіть 

холодильник, до якого ви хочете приєднатися.
4.  Виконуйте інструкції на екрані для надання необхідної інформації про рутер, 

натисніть Наступний.
5.  Натисніть і утримуйте кнопку Холодильник впродовж 5 секунд. Легке з'єднання почне 

процес реєстрації вашого холодильника, з явиться повідомлення “AP” на дисплеї.
 -  Режим холодильника буде виключено натиском на кнопку впродовж 3-х секунд.
 Тим не менше, ми рекомендуємо натискати кнопку впродовж 5 секунд для впевненості.
6.  Коли реєстрація пристрою закінчена, символ холодильника з'явиться на додатку 

Samsung Smart Home.
7.  Натисніть на символ холодильника, щоб відкрити сторінку холодильника.
8.  При встановленні мережевого з'єднання почне блимати символ Wi-Fi на вашому 

холодильнику.

Додаток холодильника
Інтегрований контроль
Ви можете спостерігати і контролювати ваш холодильник вдома, а також коли 
перебуваєте в дорозі.
• Натисніть на символ холодильника у додатку Sаmsung Smart Home, щоб відкрити 

сторінку холодильника.

• Перевірте статус роботи чи повідомлення вашого холодильника, змініть настройки 
чи опції при необхідності.

  Примітка
• Деякі опції чи настройки холодильника можуть бути недоступними для віддаленого 

контролю.
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Ключові характеристики
Зареєструйте домашні пристрої Samsung на сервері додатку Samsung Smart 
Home, щоб отримати віддалений доступ.
Огляд меню

• Натисніть на Холодильник, щоб відкрити сторінку налаштувань холодильника.
• Прогорніть, щоб перейти на наступну сторінку.

Chat control 
(Контроль чату)

Ви можете на відстані керувати вашим пристроєм Samsung 
smart home чи перевіряти його робочий статус.

House view 
(Огляд будинку)

Використовуючи вбудовану камеру у додатку Samsung 
Smart Home, можна спостерігати за вашою вітальнею. 
Це можна зробити лише у відповідних моделях.

Master key 
(Головна 
клавіша)

Головна клавіша розроблена для контролю за системою 
блокування для різних дій користувача, наприклад, вихід 
із дому, повернення додому, засипання, прогулянка вранці. 
Це можна зробити лише у відповідних моделях. лише 
у відповідних моделях.

Customer service 
(Обслуговування 

клієнтів)
Інструкції користувача можна завантажити, контактна 
інформація для підтримки клієнта також надається.

Setting 
(Налаштування)

Ви можете перевірити приєднаний пристрій, 
як і інформацію про ПЗ (версію і ліцензії відкритого 
джерела), а також додати пристрої і вибрати країну.
Ви можете симулювати дію поточного пристрою з метою 
демонстрації.

Інструкції з експлуатації



Англійська 27

Д
ія

Налаштування холодильника

      
A: Disabled (Відключено) (чорний)
B: Enabled (Включено) (голубий)

Fridge 
(Холодильник)

01 Показує поточні налаштування температури холодильника.
02 Ви можете включити чи виключити Потужне охолодження 
і перевірити поточні налаштування.

Freezer 
(Морозильна 

камера)

03 Показує поточну температуру морозильної камери
04 Ви можете включити чи виключити Пристрій для льоду, 
і перевірити статус створення льоду за допомогою поточних 
налаштувань.

Cool select+ 
(Виберіть 
функцію 

охолодження+) 

05 Показує налаштування поточного режиму.

About Device 
(Про пристрій)

06 Показує інформацію про продукт, включаючи поточну 
версію, посібник, самостійну перевірку і службу підтримки. 
Інструкції користувача можна завантажити, контактна 
інформація для підтримки клієнта також надається.
Самостійна перевірка
Тут ви можете перевірити діагностичні результати вашого 
холодильника. Якщо ви виявили дивний  симптом, 
функція Самоперевірка показує інформацію, яка може 
використовуватися для служба підтримки клієнтів.
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Компоненти і функції (серія RF50K59**)

Інструкції з експлуатації

02

10

01

03

04

06

05

07

09

08

11



Англійська 29

Д
ія

01 Поличка 
у холодильнику

Використовується для зберігання звичайних харчових продуктів для 
їх охолодження.

02 Поличка холодильника 
для пляшок

Використовується для зберігання мінеральної води, молока, соку та 
інших напоїв.
Також використовується для зберігання сухих макаронів, шинки та 
інших сухих продуктів.

03 Шухляда для 
зберігання (вибірково) Використовується для зберігання багатьох продуктів

04 Висувний піднос 
(вибірково)

Використовується для зберігання продуктів із іншим запахом 
чи продуктів, які легко вбирають запах. (При поставці із заводу 
встановлюється змінний регулятор температури)

05 Підтримувач свіжого 
стану (вибірково)

Використовується для обмеження стороннього запаху 
у холодильнику.

06 Шухляда холодильника Використовується для зберігання звичайних харчових продуктів для 
їх охолодження.

07 Зона свіжих продуктів Використовується для зберігання звичайних харчових продуктів для 
їх охолодження.

08 Легке висовування Використовується для зберігання звичайних продуктів для 
заморожування.

09 Шухляда повним 
відкриттям Використовується для зберігання продуктів у мороженому вигляді.

10 Легке висовування
11 Шухляда з повним 

відкриттям

Зберігайте продукти у поточних налаштуваннях із вибраною 
функцією охолодження вибір +.
Замороження: Зберігайте звичайні продукти, які треба заморозити.
Сухі і свіжі: Зберігайте сухі продукти.
Екологічно свіжі: Зберігайте продукти, які мають бути свіжими.
Замороження: Зберігайте звичайні продукти для охолодження.

Попередження
• Якщо ви плануєте надовго поїхати, вийміть продукти із холодильника і відключіть його 

від подачі живлення. Витріть рештки води у холодильнику і залиште його дверцята 
відкритими. 

- Це необхідно для усунення іншого запаху та попередження виникнення плісняви.
• Якщо холодильник тривалий час не використовується, відключіть його.
- Пошкодження ізоляційного покриття шнура живлення може викликати пожежу.
• Не змінюйте розташування поличок.
- Зміна розташування поличок може призвести до пошкодження дверцят холодильника.
• Якщо використовується висувний піднос у морозильній камері, або вибрана функція 

охолодження вибір+, не зберігайте воду чи інші речовини.
- Це може попередити його пошкодження і протікання води.
• Пересувний ящик не слід ставити у мікрохвильову піч і тостер.
• Щоб забезпечити безпеку шухляди для зберігання у процесі транспортування, її слід 

помістити у протилежному напрямку під час відправлення із заводу. Зніміть упаковку 
і поверніть на 180°.

• Сухі продукти можуть піддатися впливу вологи, якщо вони зберігаються у пересувному 
ящику чи пересувному підносі холодильника (чи змінний регулятор температури із 
функцією охолодження). 
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Компоненти і функції (серія RF50K58**)

01

02
03

04

06

07 05
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01 Поличка для 
охолодження

Використовується для зберігання звичайних харчових продуктів 
для їх охолодження.

02 Тримач для пляшок

Використовується для зберігання мінеральної води, молока, 
соку та інших напоїв.
Також використовується для зберігання сухих макаронів, шинки та 
інших сухих продуктів.

03 Шухляда 
холодильника

Використовується для зберігання звичайних харчових продуктів 
для їх охолодження.

04 Зона низької 
температури для 
забезпечення свіжості

Використовується для зберігання звичайних харчових продуктів 
для їх охолодження.

05 Шухляда для 
замороження Використовується для зберігання продуктів у мороженому вигляді.

06 Шухляда із 
регулятором 
температури

07 Пересувний піднос

Зберігайте продукти на рівні із поточними налаштуваннями 
регулятора температури.
Замороження: Зберігайте звичайні продукти, які треба заморозити.
Сухі і свіжі: Зберігайте сухі продукти.
Екологічно свіжі: Зберігайте продукти, які мають бути свіжими.
Замороження: Зберігайте звичайні продукти для охолодження.

Попередження
• Якщо ви плануєте надовго поїхати, вийміть продукти із холодильника 

і відключіть його від подачі живлення. Витріть рештки води у холодильнику 
і залиште його дверцята відкритими.

- Це необхідно для усунення іншого запаху та попередження виникнення 
плісняви.

• Якщо холодильник тривалий час не використовується, відключіть його.
- Пошкодження ізоляційного покриття шнура живлення може викликати пожежу.
• Не змінюйте розташування поличок.
- Зміна розташування поличок може призвести до пошкодження дверцят 

холодильника.
• Під час використання пересувного ящика у відділі замороження чи відділі 

регулювання температури, не зберігайте там воду чи інші речовини.
- Це може попередити його від пошкодження і протікання води.
• Пересувний ящик не слід ставити у мікрохвильову піч і тостер.
• При відкритті чи закритті шухляд відділу замороження чи відділу регулювання 

температури, не контактуйте із металевими решітками з обох сторін, які можуть 
пошкодити ваші руки.

• Сухі продукти можуть піддатися впливу вологи, якщо вони зберігаються 
у пересувному ящику чи пересувному підносі холодильника (чи змінний 
регулятор температури із функцією охолодження). 
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Контроль температури

Базова температура в холодильнику

Базова температура холодильника становить 3oC; температуру можна регулювати 
натиском на кнопку температури у холодильнику у такому порядку:
3oC→2oC→1oC→7oC→6oC→5oC→4oC→3oC

Базова температура морозильної камери

Базова температура морозильної камери становить -19oC; температуру можна 
регулювати натиском на кнопку температури у холодильнику у такому порядку:
-19oC→-20oC→-21oC→-22oC→-23oC→-14oC
→-15oC→-16oC→-17oC→-18oC→-19oC

Налаштування функції охолодження вибір+

Відділ регулювання температури в цілому має вибір із чотирьох функцій. 
Натисніть на кнопку відділу регулювання температури впродовж 3-х секунд 
і відпустіть її, якщо ви побачите блимання відділу регулювання температури 
і почуєте відповідний звуковий сигнал. Після цього натисніть на кнопку відділу 
регулювання температури для переключання між функціями відділу регулювання 
температури. Виберіть необхідну вам функцію (вибрана функція буде постійно 
блимати), блимання припиниться через 10 секунд після зупинки роботи, 
налаштування буде успішним.
Послідовність переключання представлена нижче:
Охолодження→сушка і свіжість→екологічна свіжість→охолодження→замороження

Загальна температура різних функцій охолодження вибір+ представлена нижче:
• Морозильна камера:   

Серія RF50K58**:  
Якщо зміна температури налаштована як функція “заморожування”, 
рекомендується користуватися ступенем заморожування дві зірочки; Якщо 
зміна температури налаштована як функція “заморожування”, рекомендується 
налаштувати відділ замороження до температури нижче -21oC.  
(Щоб переконатися у ефекті охолодження відділу регулювання температури, 
температура морозильної камери буде незначно низькою, що є нормально.) 
Серія RF50K59**:  
Температура налаштування відділу регулювання температури і морозильної 
камери.  
Температура налаштування функції охолодження вибір+ і морозильної камери. 

Інструкції з експлуатації
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• М'яке замороження: Приблизно -5oC
• Прохолодно: Приблизно -1oC
• Охолодження: Приблизно 3oC

  Примітка
• Перед тим, як покласти продукти для охолодження+, будь-ласка, підтвердіть 

функції поточних налаштувань, після чого виберіть відповідну функцію

      Примітка
• Якщо дуже часто відкривати чи закривати дверцята, чи зберігати велику 

кількість теплих продуктів, температура всередині холодильника може зростати. 
• Це може призвести до блимання цифрового дисплею. Як тільки температура 

морозильної камери і холодильника повертається до нормальних показників, 
блимання припиниться.

• Якщо блимання буде продовжуватися, необхідно буде “перезавантажити” 
налаштування холодильника. Спробуйте виключити шнур живлення 
і повторно включити його після 10 хвилин.

• Щоб досягнути максимального ефекту збереження енергії, 10 секунд після 
включення холодильника, окрім робочого дисплею, інші будуть виключені 
і повторно будуть блимати при включенні.

• У випадку із ємкістю для створення льоду, щоб прискорити процес, 
рекомендується витягнути піднос для льоду із ящику для зберігання льоду 
і горизонтально вставити його у верхню шухляду, яка використовується для 
проходу холодного повітря, таким чином прискорити процес створення льоду.

• При розміщенні великої кількості заморожених продуктів скористайтеся 
функцією “потужне замороження”.

Використання шухляди для замороження льоду

A

□ Замороження льоду: Додайте 
воду у піднос для замороження 
льоду до найвищого рівня води А.

□ Вийміть лід: Тримайте за обидва 
кінці піднос для льоду, зіжміть 
його, щоб кубики льоду випали.
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Як вийняти компоненти холодильники

1. Поличка

Rear

□ Щоб вийняти поличку, 
повністю відкрийте дверцята 
холодильника, підніміть їх 
вверх і виштовхніть поличку.

 Увага
• Будь-ласка, зверніть увагу на те, що перед установленням полички назад 

на місце, її не можна перевертати чи встановлювати у протилежному 
напрямку.

      Примітка
• Якщо ви встановите поличку назад, переконайтеся у тому, 

щоб маркування “Зворотня сторона” було всередині.

2. Поличка для пляшок

□ Тримайте поличку двома руками, 
злегка підніміть її і вийміть. 

Інструкції з експлуатації
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3. Шухляда
Серія RF50K59** 
□ Витягніть шухляду, злегка підніміть її 

і вийміть.

Серія RF50K58***
□ Повністю штовхніть дверцята 

шухляди всередину, після чого 
підніміть шухляду, натисніть трохи із 
зовнішньої сторони і витягніть її.

4. Пересувний ящик

□ Штовхніть дверцята і шухляду 
в напрямку назовні до блокуючого 
положення, після чого трохи підніміть 
передню частину переміщеного 
ящика і витягніть поличку.

 Примітка
□ При вийманні пересувного ящика, не 

піднімайте його за ручки з обох сторін, 
вам слід піднімати його за опорну 
частину з двох сторін (як показано 
на малюнку); у іншому випадку, ящик 
може випасти і розбитися, якщо ящик 
має вагу, тому потрібно розділити 
кришку і ящик.

□ Не наливайте воду чи іншу речовину 
на пересувний ящик, так як він 
може тріснути через розширення 
властивостей води чи рідини після 
замороження.
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5. Зігнута поличка (вибірково)

□ Підніміть передню частину полиці 
злегка, після чого штовхніть 
її вперед, щоб скло відпало.

□ Після чого штовхніть її назад до 
кінця;

□ Тримайте передню частину 
полички, підніміть її вгору, 
після чого вийміть її.

Очищення холодильника

Попередження
• Не очищуйте холодильник за допомогою бензину, розчинника, засобів, які 

містять хлор, чи очисних засобів для машин. У іншому випадку, це може 
пошкодити зовнішню поверхню холодильника і призвести до пожежі. 

• Не поливайте холодильник водою, якщо від підключений до мережі 
живлення. Це може призвести до електричного шоку.

     Будь-ласка, очистіть холодильник, виконавши наступні дії:

1. Відключіть шнур живлення від холодильника.

2. Витріть його злегка змоченою м'якою ганчіркою.

Примітка
• Не очищуйте холодильник будь-яким очисним засобом, це може 

призвести до зміни кольору чи пошкодження холодильника.
• Не засовуйте руки під низ холодильника.
- Будь-які гострі краї можуть призвести до тілесних уражень.
• Не очищуйте штепсель, інші сторонні предмети чи пил вологою ганчіркою.
- У іншому випадку, це може призвести до пожежі.
3. Витирайте внутрішні і зовнішні частини холодильника на сухо.

4. Повторно під'єднайте холодильник до мережі живлення.

Інструкції з експлуатації
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Заміна внутрішніх ламп

ЖК-індикатори функцій холодильник/морозильна камера/охолодження вибір+

• Якщо кришка ЖК-індикаторів забруднена сторонніми домішками, світло 
буде тьмяним. Будь-ласка, скористайтеся чистою ганчіркою, щоб витерти 
поверхню кришки, щоб знову надати їй прозорості.

Попередження
• Будь-ласка, не розбирайте на частини і не змінюйте ЖК-лампу 

самостійно. У випадку заміни ЖК-лампи, звертайтеся у сервісний 
центр Samsung чи до авторизованого дистриб'ютора.

Примітка
• Якщо ви будете намагатися замінити ЖК-лампу самостійно, існує 

ймовірність виникнення електричного шоку чи серйозних тілесних 
уражень.

Заміна компоненту активної свіжості (вибірково)

• Компонент активної свіжості не слід змінювати самостійно. Зверніться до 
центру підтримки клієнтів Samsung в разі необхідності.

Покращення ефективності роботи холодильника

Примітка
• Якщо отвір холодного повітря заблоковано продуктами, холодне повітря 

не зможе потрапити у холодильник для ефективного замороження 
продуктів, що може знизити ефективність замороження.
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Пересторога щодо балансиру холодильника

Якщо балансир знаходиться у повернутому положенні, і праві дверцята 
закриті, ліві дверцята не можна буде закрити, доки балансир не буде 
перевстановлено.

Якщо балансир знаходиться 
в такому положенні, дверцята не 
зможуть нормально закриватися.

Якщо балансир знаходиться 
в такому положенні, дверцята 

зможуть закриватися нормально.

Примітка: Щоб уникнути конденсації, нагрівальний пристрій обладнано 
балансиром. Нормально, якщо середній балансир генерує тепло, яке не 
впливає на охолоджені продукти.

Інструкції з експлуатації
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Аналіз помилок

Функція діагностики помилок

Номер Зміст помилки
Дисплей 

морозильної 
камери

Дисплей 
холодильника

1 Датчик морозильної камери не є нормальним. 1

C/E

2 Датчик холодильник не є нормальним. 2

3 Датчик розмороження не є нормальним. 4

4 Датчик розмороження не є нормальним. 5

5 Датчик навколишньої температури не є нормальним. 6

6 Датчик охолодження вибір+ не є нормальним. 7

7 Датчик розмороження функції охолодження вибір+ не 
є нормальним. 11

8 Датчик вологи не є нормальним. 13

9 Вентилятор морозильної камери не є нормальним. 21

10 Вентилятор холодильника не є нормальним. 22

11 Вентилятор відділення не є нормальним. 23

12 Морозильна камера розморожує з помилками. 24

13 Функція електричного опалення дверцят поступання 
повітря працює з помилками. 27

14 Вентилятор усунення запаху працює з помилками. 28

15 Функція охолодження вибір+ розморожує з помилками. 29

16 Вентилятор в режимі охолодження вибір+ працює 
з помилками. 31

17 Компресор неможливо запустити, він працює з 
помилками. 81

18 Швидкість компресора помилкова. 82

19 Струм компресора працює з помилками. 83

20 Заблокований ротор двигуна компресора працює 
з помилками. 84

21 Низька напруга компресора помилкова. 85

22 Перенапруга компресора помилкова. 86
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Проблеми Рішення

Холодильник не 
може працювати 
чи охолоджувати 
нормально. 

□ Перевірте, чи правильно під'єднано шнур живлення.
□ Перевірте, чи налаштування температури на цифровому 

дисплеї є нижчим за значення внутрішньої температури 
морозильної камери чи холодильника. Якщо так, 
то налаштуйте температуру морозильної камери 
чи холодильника на низьке значення.

□ Чи можна встановлювати холодильник під прямі сонячні 
промені чи близько до джерела випромінювання тепла?  
Якщо так, то холодильник не зможе повністю 
охолоджувати.  
Установіть холодильник у місці, яке не знаходиться під 
прямими сонячними променями і далеко від джерела 
випромінювання тепла.

□ Чи задня стінка холодильника знаходиться занадто 
близько до стінки, і повітря не може циркулювати добре?  
Якщо так, то холодильник не зможе повністю 
охолоджувати.  
Холодильник слід встановлювати на відповідній відстані 
від стінки.

□ У холодильнику занадто багато продуктів, і вентиляційний 
отвір заблокований?  
Щоб холодильник працював з правильною температурою, 
не залишайте занадто багато продуктів у ньому.

Продукти 
у холодильнику 
замерзнуть.

□ Перевірте, чи налаштована температура на цифровому 
дисплеї є занадто низькою.  
Якщо так, підвищіть температуру в холодильнику.

□ Чи показники температури в приміщенні дуже низькі?  
Відрегулюйте значення температури холодильника.

□ Чи зберігаєте ви продукти із великим вмістом води 
в найбільш холодному місці чи біля отвору випуску 
холодного повітря в холодильнику?  
Постарайтеся перемістити продукти на інші полиці 
в холодильнику, але не ставте їх на поличку з низькою 
температурою.
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Проблеми Рішення

Чути дивний  
шум або звук.

□ Перевірте, чи холодильник встановлено стабільно.
□ Чи зворотна сторона холодильника знаходиться на дуже 

близькій відстані від стінки, і повітря не може нормально 
циркулювати?

□ Перевірте, чи щось впало за чи під холодильник?
□ Якщо ви почуєте звук “тріскання” від холодильника, 

це нормально.  
Так як різні компоненти будуть стискуватися чи 
розширюватися від зміни температури всередині 
холодильника.

□ Якщо холодильник видає звук схожий на биття 
предметів всередині холодильника, це нормально.  
Цей звук виник внаслідок високого навантаження 
компресору.

Температура закритої 
зони дверцят 
холодильника 
є високою, 
створюється 
конденсація.

□ Нагрівання є нормальним процесом, так як у холодильнику 
встановлена протиконденсаційна трубка, щоб попередити 
виникнення конденсату в холодильнику.

□ Чи відкриті дверцята холодильника на половину?  
Якщо дверцята холодильника відкриті впродовж 
тривалого часу, може створюватися конденсація.

Всередині 
холодильника буде 
чутно звук булькання.

□ Це нормально.  
Звук булькання йде від холодоагенту, який циркулює 
у холодильнику.

Чутно звук “тап-тап”.
□ Це нормально.  

Цей звук виникає внаслідок роботи перемикача 
реле головної плати, коли різні електричні пристрої 
холодильника працюють і перемикаються. 

Чутно звук клацання.
□ Це нормально.  

Цей звук виникає внаслідок повертання клапану, якщо 
система охолодження перемикачів знаходиться між 
різними камерами.

У холодильнику 
виявлено сторонній 
запах.

□ Перевірте наявність зіпсутих продуктів.
□ Продукти із сильним запахом (наприклад, риба) мають 

бути щільно запаковані.
□ Регулярно очищайте холодильник і викидайте зіпсовані 

продукти.

На стінках 
морозильної 
камери мороз.

□ Перевірте заблокованість вентиляційного отвору.  
Очистіть перепони, щоб повітря могло вільно 
циркулювати.

□ Переконайтеся у наявності достатнього місця для 
зберігання продуктів у добре провітрюваному місці.

□ Чи шухляда морозильної камери закрита правильно?

Аналіз помилок
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Аналіз помилок додатку Samsung smart home

Проблеми Рішення

Неможливо знайти 
“Samsung Smart 
Home” у додатку.

□ Додаток Samsung Smart Home доступний для 
смартфонів із ОС Android 4.0 (ICS) чи вищою версією, 
чи iOS 7.0 чи вищою версією.

□ Планшети не підтримуються.

Додаток Samsung 
Smart Home не 
працює

□ Додаток Samsung Smart Home доступний лише для 
певних моделей.

□ Старий додаток Samsung Smart Home не може 
приєднатися до моделей Samsung Smart Home.

Додаток Samsung 
Smart Home 
встановлено, але він 
не приєднається до 
мого холодильника.

□ Вам необхідно увійти у ваш обліковий запис Samsung, 
щоб користуватися даним додатком.

□ Переконайтеся в тому, що рутер працює нормально.
□ Якщо Wi-Fi виключено, включіть його.
□ Якщо блимає сигнал Wi-Fi, це означає, що 

приєднання до мережі не було встановлено. 
Використовуйте Легке приєднання на додатку 
Samsung Smart Home, щоб підключити ваш 
холодильник до рутера.

Неможливо увійти 
у додаток.

□ Вам необхідно увійти у ваш обліковий запис Samsung, 
щоб користуватися даним додатком.

□ Якщо у вас немає облікового запису Samsung, 
виконуйте інструкції на екрані додатку, щоб 
створити його.

Помилка Легкого 
з'єднання.

□ Помилка Легкого з'єднання виникає внаслідок 
відстані від рутера чи електричних перешкод від 
навколишнього середовища. Почекайте хвилинку 
і повторіть спробу.

Додаток Samsung 
Smart Home успішно 
підключився до мого 
холодильника, але не 
запускається.

□ Вийдіть і перезапустіть додаток Samsung Smart Home, 
відключіться і повторно підключіться до рутера.

□ Відключіть шнур живлення від холодильника, 
підключіть його знову через 1 хвилину.
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Мікрофіша 

Торговельна марка Samsung

Модель RF50K5960DP

Категорія 7 (Холодильник-морозильник з морозильним відділенням)

Клас енергоефективності А+

Річний обсяг енергоспоживання (кВт•г/рік) 410

Об’єм (л)

Відділення для зберігання свіжих продуктів 336

Відділення для охолодження -

Відділення для
заморожування

Низькотемпературне
відділення, марковане

чотирма зірочками (****)
150

Низькотемпературне
відділення, марковане
двома зірочками (**)

-

Маркування найхолоднішого відділення

Температура відділень (°C)

Холодильне відділення +1...+7

Відділення для
охолодження

-

Морозильне віділення -23…-14

Відділення, що не обмерзають (No Frost) Холодильне, морозильне

Час автономного живлення без споживання енергії (год.) 12

Потужність заморожування (кг/24 год.) 10

Кліматичний клас

SN, N, ST, T

Даний прилад призначений для використання
при температурі навколишнього середовища

від 10 °C до 43 °C

Рівень звукової потужності (дБА) 42

Вбудований -

Прилад для зберігання вина -
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Український

Правильна утилізація виробу
 (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн із системою сортування сміття)
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також 
відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) 
не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. 
Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров’ю людини через неконтрольовану 
утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на 
переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до 
місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої 
для довкілля вторинної переробки виробу. 
Бізнес-користувачам слід зв язуватися із їхнім постачальником, перевірте умови договору 
на закупівлю. Даний продукт та його електронні частини не слід утилізовувати разом 
з іншими відходами.

Границі показників навколишньої температури
Даний холодильник/морозильна камера розроблені для роботи в умовах 
температур, які відповідають значенням на заводській табличці.

          Примітка:  Внутрішня температура може залежати від таких факторів, як місце розташування 
холодильника/морозильної камери, навколишньої температури і частоти, з якою відкриваються 
дверцята. Відрегулюйте показники температури для компенсації цих факторів.

Клас Символ Діапазон навколишньої температури (°C)
Розширена температура SN +10 до +32

Помірна N +16 до +32

Субтропічна ST +16 до +38

Тропічна T +16 до +43



   DA68-03416L

Зв'язок із SAMSUNG WORLD WIDE
Якщо у вас виникли запитання чи коментарі щодо продуктів Samsung,  
будь-ласка зв'яжіться із центром обслуговування клієнтів SAMSUNG.

Країна Контактний центр Веб-сторінка

UKRAINE 0-800-502-000 www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

MOLDOVA 0-800-614-40 www.samsung.com/support


