
Jääkaappi
Käyttöopas
RS68A**/RS6GA**/RS67A**/RS6JA**/RS66A**/RS6KA**

 SENA  Itsenäinen kodinkone

Untitled-3   1 2021-01-19   �� 11:35:18



Suomi2 

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet 4

Tärkeitä tietoja turvallisuusohjeista 4
Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä: 6
Tärkeitä varotoimenpiteitä 7
Tärkeitä kuljetusta ja sijoituspaikkaa koskevia varoituksia 10
Tärkeitä asennukseen liittyviä varoituksia 10
Asennukseen liittyviä muistutuksia 13
Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia 14
Käyttöön liittyviä muistutuksia 18
Puhdistamiseen liittyviä muistutuksia 20
Tärkeitä hävittämiseen liittyviä varoituksia 22
Lisävinkkejä oikeanlaiseen käyttöön 22
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet 24

Asentaminen 25

Jääkaapin kuvaus 25
Vaiheittainen asennus 27
Oven irrottaminen sisäänvientiä varten 39

Toiminnot 44

Toimintopaneeli 44
Jääpalakoneen käynnistäminen ja sammuttaminen 47
Vedensuodattimen vaihtohälytyksen nollaaminen tai sivuuttaminen 47
Annostelupaneeli (vain soveltuvissa malleissa) 48
Erikoisominaisuudet 49

Huolto 56

Käsittely ja huolto 56
Puhdistaminen 58
Vaihtaminen 59

Vianmääritys 60

Yleistä 60
Kuuluuko jääkaapista epänormaalia ääntä? 64

Untitled-3   2 2021-01-19   �� 11:35:18



Suomi 3 

Sisällysluettelo

Liite 66

Turvallisuusohje 66
Asennusohje 66
Lämpötilaohje 67
Tiedot mallista ja varaosien tilaamisesta 71

Untitled-3   3 2021-01-19   �� 11:35:18



Suomi4 

Turvallisuusohjeet
Ennen kuin käytät Samsungin uutta jääkaappia, lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta osaisit 
käyttää laitetta ja sen toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.

Tärkeitä tietoja turvallisuusohjeista

• Tämän oppaan varoitukset ja turvaohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia 
olosuhteita ja tilanteita.
On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja toimia varovasti ja 
huolellisesti, kun asennat, ylläpidät ja käytät tätä laitetta.

• Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman 
jääkaappisi ominaisuudet saattavat poiketa jonkin verran ohjeissa 
kuvatuista, eivätkä kaikki varoitusmerkit välttämättä koske omaa 
laitettasi. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään 
huoltoliikkeeseen tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.
samsung.com.

• Jäähdytysaineena käytetään joko R-600a:ta tai R-134a:ta. Tarkista 
tarvittaessa laitteen takana olevasta kompressorikyltistä tai sen sisällä 
olevasta tyyppikilvestä, mitä jäähdytysainetta siinä käytetään. Jos 
laite sisältää helposti syttyvää kaasua (jäähdytysaine R-600a), pyydä 
turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.

• Jääkaapin sijoitustilan koko määräytyy sen mukaisesti, kuinka paljon 
jäähdytysainetta laitteessa käytetään. Näin vältetään herkästi syttyvien 
kaasun ja ilman yhdistelmien muodostuminen, jos jäähdytyspiirissä 
tapahtuu vuoto.

• Älä milloinkaan käynnistä laitetta, jos se näyttää olevan jotenkin 
vaurioitunut. Pyydä epäselvissä tilanteissa neuvoja jälleenmyyjältä. 
Huoneessa on oltava 1 m3 tilaa jokaista 8 grammaa laitteen sisällä olevaa 
R-600a-jäähdytysainetta kohden.
Omassa laitteessasi käytetyn jäähdytysaineen määrä on kerrottu laitteen 
sisällä olevassa tyyppikilvessä.

Turvallisuusohjeet

Untitled-3   4 2021-01-19   �� 11:35:18



Suomi 5 

Turvallisuusohjeet

• Jos jäähdytysainetta pääsee roiskumaan ulos putkista, se voi syttyä 
palamaan tai vaurioittaa silmiä. Jos jäähdytysainetta pääsee vuotamaan 
putkesta, älä käytä avotulta, siirrä kaikki herkästi syttyvät aineet pois 
laitteen läheisyydestä ja tuuleta tilat välittömästi.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla tulipalo tai 
räjähdys.

• Vältä ruokien kontaminoituminen noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Oven pitäminen pitkään auki voi nostaa laitteen sisäosien lämpötilaa 
huomattavasti.

- Puhdista säännöllisesti ruokia koskettavat pinnat ja kaikki 
vedenpoistokohdat.

- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin: huuhtele 
vedensyöttöön liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole laskettu 
5 päivään.

- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa, jotta se ei 
päädy kosketuksiin muiden ruokien kanssa.

- Kahden tähden pakastuslokerot sopivat valmiiksi jäädytetyn ruoan 
säilyttämiseen, jäätelön tekemiseen ja säilyttämiseen sekä jääpalojen 
tekemiseen.

- Yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot eivät sovellu tuoreen ruoan 
jäädyttämiseen.

- Jos kylmälaite jätetään tyhjäksi pitkähköksi ajaksi, katkaise sen virta, 
sulata, puhdista ja kuivaa se ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisälle ei 
pääse muodostumaan hometta.
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Turvallisuusohjeet

Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä:

Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa annettuja turvallisuusohjeita. Tässä 
käyttöoppaassa käytetään seuraavia turvamerkintöjä:

VAROITUS

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilö- 
tai omaisuusvahinkoja ja/tai kuoleman.

HUOMIO

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilö- 
ja/tai omaisuusvahinkoja.

HUOM.

Hyödyllisiä jääkaapin käyttöön ja sen etuihin liittyviä tietoja.

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.

Noudata niitä huolellisesti.

Kun olet lukenut tämän osion, pidä se tallessa tulevaa tarvetta varten.
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Turvallisuusohjeet

Tärkeitä varotoimenpiteitä

Varoitus; tulipalonvaara/herkästi syttyvät aineet

VAROITUS

• Varmista, että virtajohto ei ole tarttunut mihinkään tai vaurioitunut, kun 
asetat laitteen paikalleen.

• Älä käytä monipistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takana.
• Käytä laitteessa vain juomakelpoista vettä.
• Vesiliitäntä on yhdistettävä juomakelpoiseen veteen.
• Pidä laitteen omat tai asennuskalusteen ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusprosessia millään mekaanisilla laitteilla tai 

muillakaan sellaisilla tavoilla, joita valmistaja ei ole erikseen suositellut.
• Varo vaurioittamasta laitteen jäähdytyspiiriä.
• Älä käytä laitteen ruoansäilytystiloissa mitään muita kodinkoneita, elleivät 

ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden 
eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei 
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä 
käyttämään laitetta oikein.

• Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti 
tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä 
valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön 
ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä 
laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa. 
3–8-vuotiaat lapset saavat asettaa tuotteita kylmälaitteisiin ja poistaa 
tuotteita niistä.
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Turvallisuusohjeet

• Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen valtuuttaman 
huoltoliikkeen tai muun pätevän ammattilaisen on vaihdettava johto, jotta 
vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.

• Pistorasian on oltava käden ulottuvilla, jotta laite voidaan hätätilanteessa 
irrottaa nopeasti sähköverkosta.

- Se ei saa olla laitteen takana.
• Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolipakkauksia, 

joissa on tulenarkaa ponneainetta.
• Jos käyttämässäsi laitteessa on LED-valo, älä pura lampun suojusta ja 

LED-valoa itse.

- Ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
- Käytä vain valmistajan tai sen huoltoliikkeen toimittamia LED-valoja.

• Vanhojen letkujen sijaan on käytettävä laitteen mukana tulevia uusia 
letkuja.

• Jääkaapin vesiliitäntä on yhdistettävä juomakelpoiseen veteen. Jotta 
jääpalakone toimisi oikein, vedenpaineen on oltava 206–861 kPa (30–
125 psi).

• Jotta laite hyödyntäisi kuluttamansa energian mahdollisimman 
tehokkaasti, kaikki sen sisällä olevat osat, esimerkiksi laatikot, lokerot ja 
hyllyt, tulisi pitää niissä paikoissa, joissa ne toimitettaessa olivat.

• Laite toimii energiatehokkaimmalla tavalla, jos jätät kaikki hyllyt, laatikot 
ja korit alkuperäisille paikoilleen.

Energiankulutuksen minimoiminen

• Asenna laite viileisiin, kuiviin tiloihin, joissa on kunnollinen ilmanvaihto.
• Varmista, ettei laite altistu suoralle auringonvalolle. Älä milloinkaan sijoita 

laitetta suoran lämmönlähteen (esim. lämpöpatterin) läheisyyteen.

- Energiansäästösyistä suosittelemme, että laitteen ilmanvaihtoaukkoja 
tai -ritilöitä ei tukita.

- Anna lämpimän ruoan jäähtyä, ennen kuin laitat sen laitteen sisälle.
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Turvallisuusohjeet

- Sulata pakasteet jääkaapissa. Voit hyödyntää pakasteiden viileyttä 
jääkaapissa olevien ruokien viilentämiseen.

- Älä pidä laitteen ovea auki liian kauan, kun säilöt ruokaa tai otat 
ruokatavaroita pois laitteesta.

- Mitä vähemmän aikaa ovi on auki, sitä vähemmän jäätä pakastimeen 
muodostuu.

- Puhdista jääkaapin takaosa säännöllisesti. Pöly lisää laitteen 
energiankulutusta.

- Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman kylmäksi.
- Varmista riittävä ilmankierto jääkaapin pohjan ja lattian välissä sekä 

jääkaapin takana. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Jätä vapaata tilaa laitteen vasemmalle ja oikealle puolelle, taakse 

sekä yläpuolelle. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta ja pitää 
sähkölaskut pienempinä.

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja sitä vastaaviin 
käyttötilanteisiin, esimerkiksi

- kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan 
ruokailutiloihin

- maatiloille, hotellien ja motellien asiakkaille ja muihin asuintiloja 
vastaaviin ympäristöihin

- majatalotyyppisiin ympäristöihin
- pitopalveluille ja muuhun ei-vähittäiskauppakäyttöön.
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Turvallisuusohjeet

Tärkeitä kuljetusta ja sijoituspaikkaa koskevia varoituksia

VAROITUS

• Laitetta on kuljetettava ja se on asennettava varovasti, jotta mitkään 
jäähdytyspiirin osat eivät vaurioituisi.

- Jos jäähdytysainetta pääsee vuotamaan putkesta, se voi syttyä 
palamaan tai vaurioittaa silmiä. Jos havaitset vuodon, älä käytä 
avotulta tai mitään muutakaan, mikä voi sytyttää kaasun palamaan. 
Tuuleta laitteen sijoitustilaa useiden minuuttien ajan.

- Tässä laitteessa on pieni määrä isobutaanijäähdytysainetta (R-600a). 
Se on ympäristöystävällinen kaasu, mutta syttyy kuitenkin helposti 
palamaan. Laitetta on kuljetettava ja se on asennettava varovasti, jotta 
mitkään jäähdytyspiirin osat eivät vaurioituisi.

• Jääkaapin takana olevaan vesiletkuun ei saa koskea kaapin kuljetuksen ja 
asennuksen aikana.

- Tämä saattaa vaurioittaa jääkaappia, jolloin veden annostelijaa ei voida 
käyttää.

Tärkeitä asennukseen liittyviä varoituksia

VAROITUS

• Älä asenna jääkaappia kosteaan tilaan tai muuhun sellaiseen paikkaan, 
jossa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa.

- Jos laitteen elektronisten osien eristys pääsee rapistumaan, 
seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

• Älä altista jääkaappia suoralle auringonvalolle tai muista laitteista, 
esimerkiksi uuneista tai lämmittimistä säteilevälle lämmölle.
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Turvallisuusohjeet

• Älä kytke useita laitteita samaan monipistorasiaan. Jääkaappi tulee aina 
kytkeä omaan, erilliseen pistorasiaansa, jonka nimellisjännite vastaa 
jääkaapin arvokilvessä mainittua jännitettä.

- Näin laitteen suorituskyky pysyy parhaana mahdollisena eivätkä kodin 
virtapiirit pääse ylikuormittumaan. Ylikuormitus ylikuumentaa johdot 
ja tämä voi aiheuttaa tulipalon.

• Älä kytke laitteen pistoketta löysään pistorasiaan.

- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä käytä virtajohtoa, jos siinä tai sen jommassakummassa päässä on 

murtumia, kulumia tai muita vaurioita.
• Älä taivuta virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään painavia 

esineitä.
• Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa.
• Älä väännä äläkä solmi virtajohtoa.
• Älä ripusta johtoa minkään metalliesineen päälle äläkä aseta johdon päälle 

painavia esineitä tai pidä johtoa esineiden välissä. Älä myöskään työnnä 
johtoa laitteen takana olevaan tilaan.

• Kun siirrät jääkaappia, varo, ettei johto pääse kiertymään tai 
vaurioitumaan.

- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä milloinkaan irrota jääkaapin virtajohtoa vetämällä johdosta. Ota aina 

tiiviisti kiinni pistokkeesta ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.

- Jos johto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku, tulipalo ja/tai 
sähköisku.

• Älä käytä aerosolia jääkaapin lähellä.

- Jääkaapin lähellä käytetty aerosoli voi aiheuttaa räjähdyksen tai 
tulipalon.

• Älä asenna laitetta lämmittimen tai herkästi syttyvien materiaalien lähelle.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi esiintyä kaasuvuotoja.

- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
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Turvallisuusohjeet

• Jääkaappi tulee ennen käyttöä asentaa oikeanlaiseen paikkaan tässä 
käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

• Kytke pistoke pistorasiaan oikeassa asennossa siten, että johto osoittaa 
alaspäin.

- Jos kytket pistokkeen ylösalaisin, johto voi katketa ja aiheuttaa 
sähköiskun tai tulipalon.

• Varmista, ettei jääkaapin takaosa pääse litistämään tai vaurioittamaan 
pistoketta.

• Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.

- Lapsi voi tukehtua, jos hän laittaa pakkausmateriaalia päähänsä.
• Älä asenna laitetta kosteaan, rasvaiseen, pölyiseen tai sellaiseen paikkaan, 

jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (esim. sadepisaroille).

- Jos laitteen elektronisten osien eristys pääsee rapistumaan, 
seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

• Jos jääkaappiin on päässyt pölyä tai vettä, irrota pistoke pistorasiasta ja 
ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.

- On olemassa tulipalon vaara.
• Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään esineitä (esimerkiksi 

pyykkiä, palavia kynttilöitä, palavia savukkeita, astioita, kemikaaleja, 
metalliesineitä tms.).

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevikoja tai 
henkilövahinkoja.

• Kaikki suojamuovit on poistettava, ennen kuin laite kytketään pistorasiaan 
ensimmäistä kertaa.

• Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen ovien säätämiseen käytettävillä 
lukkorenkailla eikä vesiputken kiinnittimillä.

- Jos lapsi nielaisee lukkorenkaan tai vesiputken kiinnittimen, hän 
voi tukehtua. Pidä lukkorenkaat ja vesiputken kiinnittimet lasten 
ulottumattomissa.
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Turvallisuusohjeet

• Jääkaappi on maadoitettava turvallisesti.

- Varmista aina ennen jääkaapin osien käsittelyä tai korjaamista, että 
kaappi on maadoitettu. Sähkövuodot voivat aiheuttaa vaarallisia 
sähköiskuja.

• Maadoitukseen ei saa milloinkaan käyttää kaasuputkia, puhelinjohtoja tai 
muita mahdollisia ukkosenjohdattimia.

- Jääkaappi on maadoitettava, jotta sähkövuotoja ei pääsisi 
tapahtumaan ja jotta jääkaapin vuotovirta ei aiheuttaisi sähköiskuja.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen tai 
toimintahäiriöitä.

• Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan. Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, 
virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.

- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Jääkaapin sulakkeen saa vaihtaa vain ammattitaitoinen asentaja tai 

huoltoliike.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai 
henkilövahinkoja.

Asennukseen liittyviä muistutuksia

HUOMIO

• Jätä riittävästi tilaa jääkaapin ympärille ja asenna se tasaiselle pinnalle.

- Jos jääkaappi ei ole suorassa, sen jäähdytysteho saattaa heiketä ja 
käyttöikä lyhentyä.

• Anna laitteen jäähtyä 2–3 tuntia asennuksen ja käynnistämisen jälkeen, 
ennen kuin täytät sen ruokatarvikkeilla.

• Suosittelemme, että asennutat jääkaapin ammattitaitoisella asentajalla tai 
huoltoliikkeellä.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, 
tulipalo, räjähdys, laitevaurio tai henkilövahinkoja.

Untitled-3   13 2021-01-19   �� 11:35:19



Turvallisuusohjeet

Suomi14 

Turvallisuusohjeet

Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia

VAROITUS

• Älä kytke pistoketta pistorasiaan kostein käsin.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä säilytä laitteen päällä mitään esineitä.

- Kun avaat tai suljet oven, laitteen päällä olevat esineet voivat pudota 
ja aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.

• Älä työnnä käsiäsi, jalkojasi tai metalliesineitä (esimerkiksi 
ruokailuvälineitä) jääkaapin alle tai taakse.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vahinkoja.
- Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Älä koske pakastimen sisäseinämiä tai pakasteita kostein käsin.

- Voit saada paleltuman.
• Älä aseta vettä sisältäviä astioita jääkaapin päälle.

- Veden läikkyminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Älä säilytä jääkaapissa tulenarkoja tai helposti syttyviä materiaaleja 

tai aineita (bentseeniä, ohentimia, propaanikaasua, alkoholia, eetteriä, 
nestekaasua tms.).

- Jääkaappi on tarkoitettu vain ruoan säilyttämiseen.
- Seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.

• Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

- Pidä sormet poissa paikoista, joihin ne voivat jäädä puristuksiin. 
Ovien ja kaappien väliset alueet ovat tarkoituksellisesti ahtaita. Ole 
varovainen ovia avatessasi, jos lähistöllä on lapsia.

• Sormia ei saa laittaa ovien väliin. Varmista, etteivät lapsetkaan tee niin.

- Sormia ei saa laittaa oven vasemmalla ja oikealla puolella oleviin 
rakoihin. Ole varovainen ovia avatessasi, jos sormesi ovat ovien 
välissä.

• Älä anna lasten roikkua ovessa tai sen lokeroissa. Seurauksena voi olla 
vakavia henkilövahinkoja.
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• Älä päästä lapsia jääkaapin sisälle. He voivat jäädä sinne loukkuun.
• Älä laita käsiäsi laitteen pohjan alle.

- Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä säilytä jääkaapissa lääkeaineita, tieteellistä tutkimusmateriaalia tai 

tiettyä säilytyslämpötilaa edellyttäviä aineita.

- Tarkkaa lämpötilanhallintaa edellyttäviä aineita ei saa säilyttää 
jääkaapissa.

• Jos havaitset kemiallisten aineiden hajua tai savua, irrota pistoke 
välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin 
huoltoliikkeeseen.

• Jos jääkaappiin on päässyt pölyä tai vettä, irrota pistoke pistorasiasta ja 
ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.

- On olemassa tulipalon vaara.
• Älä anna lasten astua lokeroiden päälle.

- Lokerot voivat mennä rikki ja lapsi saattaa liukastua.
• Älä jätä jääkaapin ovia auki, kun kukaan ei ole valvomassa laitetta, äläkä 

anna lasten mennä jääkaapin sisälle.
• Älä anna lasten mennä laitteen lokeroiden sisälle.

- Lapsi voi satuttaa itsensä tai tukehtua, jos hän ei pääse pois laitteen 
sisältä.

• Älä laita jääkaappiin liikaa ruokaa.

- Kun avaat oven, laitteessa olevat tavarat saattavat pudota ja aiheuttaa 
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

• Älä ruiskuta laitteen pinnalle mitään tulenarkoja aineita, esimerkiksi 
hyönteismyrkkyä.

- Paitsi että tällaiset aineet ovat haitallisia terveydelle, ne voivat myös 
aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai toimintahäiriöitä.

• Älä milloinkaan työnnä sormiasi tai mitään esineitä veden 
annosteluaukkoon, jääkouruun tai jääpalakoneen säiliöön.

- Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
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• Älä käytä tai säilytä jääkaapin läheisyydessä tai sen sisällä mitään 
lämpötilaherkkiä aineita, esim. herkästi syttyviä suihkeita tai materiaaleja, 
hiilihappojäätä, lääkeaineita tai kemikaaleja.

• Älä kuivaa jääkaapin sisätiloja hiustenkuivaimella. Älä poista jääkaappiin 
mahdollisesti muodostuneita hajuja palavien kynttilöiden avulla.

- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Käytä vesisäiliössä, jääpalalokerossa ja jääpaloissa vain juomakelpoista 

vettä (puhdistettua tai kivennäisvettä).

- Älä lisää säiliöön teetä, mehua tai urheilujuomia, sillä ne voivat 
vaurioittaa jääkaappia.

• Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään esineitä (esimerkiksi 
pyykkiä, palavia kynttilöitä, palavia savukkeita, astioita, kemikaaleja, 
metalliesineitä tms.). Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevikoja 
tai henkilövahinkoja. Älä aseta vettä sisältäviä astioita laitteen päälle.

- Veden läikkyminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Älä milloinkaan katso pitkään laitteen ultravioletti-LED-valoon.

- Ultraviolettisäteet voivat rasittaa silmiä.
• Älä aseta hyllyjä ylösalaisin. Hyllyjen pysäyttimet eivät saata toimia.

- Lasihylly voi pudotessaan aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Pidä sormet poissa paikoista, joihin ne voivat jäädä puristuksiin. Ovien 

ja kaappien väliset alueet ovat tarkoituksellisesti ahtaita. Ole varovainen 
ovia avatessasi, jos lähistöllä on lapsia.

• Jos havaitset kaasuvuodon, älä käytä avotulta tai mitään muutakaan, 
mikä voi sytyttää kaasun palamaan. Tuuleta laitteen sijoitustilaa useiden 
minuuttien ajan.

- Älä koske laitteeseen tai virtajohtoon.
- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

• Pullot tulisi pitää mahdollisimman lähekkäin, jotta ne eivät pääsisi 
putoamaan.
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• Tämä laite on tarkoitettu vain ruoan säilyttämiseen kotikäytössä.
• Älä milloinkaan työnnä sormiasi tai mitään esineitä veden 

annosteluaukkoon, jääkouruun tai jääpalakoneen säiliöön.

- Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
• Älä korjaa, pura tai muuntele jääkaappia itse.
• Käytä vain tavallisia sulakkeita (kupari- tai rautalankaa yms. ei saa 

käyttää).
• Jos jääkaappi täytyy korjata tai asentaa uudelleen, ota yhteyttä 

lähimpään huoltoliikkeeseen.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, 
tulipalo, toimintahäiriö tai henkilövahinkoja.

• Jos laite haisee palaneelle tai siitä tulee savua, irrota pistoke pistorasiasta 
välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin 
huoltoliikkeeseen.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisävalon vaihtamista.

- Muutoin voit saada sähköiskun.
• Jos sinulla on vaikeuksia vaihtaa muu kuin LED-valo, ota yhteyttä 

Samsungin huoltoon.
• Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.
• Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.

- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
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Käyttöön liittyviä muistutuksia

HUOMIO

• Älä pakasta sulanutta ruokaa uudelleen.

- Sulatettuihin pakasteisiin muodostuu haitallisia bakteereita nopeammin 
kuin tuoreeseen ruokaan.

- Toinen sulatus rikkoo soluja vielä lisää, jolloin nestettä poistuu ruoasta 
ja sen rakenne muuttuu.

• Älä sulata lihaa huoneenlämmössä.

- Turvallisuus riippuu siitä, onko raakaa tuotetta käsitelty oikein.
• Älä laita lasipulloja tai hiilihapollisia juomia pakastimeen.

- Astia saattaa jäätyä ja aiheuttaa rikkoutuessaan henkilövahinkoja.
• Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua jääpalakonetta.
• Jos olet pitkään poissa kotoa (esimerkiksi lomalla) eikä veden- tai 

jääpalanannostelijaa käytetä tuona aikana, sulje vesiventtiili.

- Muutoin vesi voi vuotaa.
• Jos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan (yli 3 viikkoon), tyhjennä se, 

poista myös jääsäiliö ja irrota pistoke pistorasiasta, sulje vesiventtiili, 
pyyhi ylimääräinen kosteus pois laitteen sisäseinämiltä ja jätä ovet auki, 
jottei laitteeseen muodostuisi pahaa hajua tai hometta.

• Jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen:

- Älä aseta ruokia liian lähelle jääkaapin takaosan ilmanvaihtoaukkoja, 
sillä jääkaapin sisäinen ilmanvaihto saattaa estyä.

- Kääri ruoat oikeanlaisiin pakkauksiin tai käytä ilmatiiviitä rasioita, 
ennen kuin laitat ruokatavaroita jääkaappiin.

- Kiinnitä huomiota pakastettavien ruokien enimmäissäilytysaikoihin ja 
viimeisiin käyttöpäiviin.
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- Jääkaapin johtoa ei tarvitse irrottaa pistorasiasta, jos olet poissa alle 
kolme viikkoa. Jos kuitenkin olet poissa yli kolme viikkoa, poista 
laitteesta kaikki ruoat ja jääsäiliön jää, irrota pistoke pistorasiasta, sulje 
vesiventtiili, pyyhi ylimääräinen kosteus pois laitteen sisäseinämiltä ja 
jätä ovet auki, jottei laitteeseen muodostuisi pahaa hajua tai hometta.

• Takuu ja muutokset.

- Samsungin takuu ei kata mitään ulkopuolisten tähän kodinkoneeseen 
tekemiä muutoksia eikä Samsung ole vastuussa mistään sellaisista 
turvallisuuteen liittyvistä ongelmista, joita ulkopuolisten tekemät 
muutokset voivat aiheuttaa.

• Jääkaapin sisällä olevia ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.

- Jos jääkaapin ilmanvaihtoaukot tukitaan – erityisesti muovipussilla 
– kaappi saattaa viiletä liikaa. Jos viileneminen jatkuu liian kauan, 
vedensuodatin voi mennä rikki ja aiheuttaa vuodon.

• Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua jääpalakonetta.
• Pyyhi laitteen sisältä pois kaikki ylimääräinen kosteus ja jätä ovet auki.

- Muutoin laitteen sisälle voi muodostua pahaa hajua tai hometta.
• Jos jääkaappi irrotetaan sähköverkosta, on odotettava vähintään 

5 minuuttia, ennen kuin se kytketään verkkoon uudelleen.
• Jos jääkaappi kastuu, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä 

lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
• Älä kohdista lasipintoihin iskuja tai liikaa voimaa.

- Jos lasi menee rikki, se voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
• Täytä vesisäiliö ja jääpalalokero vain juomakelpoisella vedellä (hanavesi, 

kivennäisvesi tai puhdistettu vesi).

- Älä kaada säiliöön teetä tai urheilujuomia. Tämä saattaa vaurioittaa 
jääkaappia.

• Varo, etteivät sormesi juutu laitteen osiin.
• Jos jääkaappi vuotaa, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

- Vaarana voi olla sähköisku tai tulipalo.

Untitled-3   19 2021-01-19   �� 11:35:19



Turvallisuusohjeet

Suomi20 

Turvallisuusohjeet

• Älä säilytä kasviöljyä jääkaapin ovilokeroissa. Öljy saattaa jähmettyä, 
jolloin siitä tulee pahanmakuista ja sitä on hankala käyttää. Lisäksi 
avonainen pullo voi vuotaa, ja ovilokero saattaa murtua vuotaneen 
öljyn vaikutuksesta. Kun öljypullo on avattu, sitä pitäisi säilyttää 
viileässä paikassa suojassa auringonvalolta, esimerkiksi kaapissa tai 
ruokakomerossa.

- Kasviöljyjä ovat oliiviöljy, maissiöljy, rypsiöljy yms.

Puhdistamiseen liittyviä muistutuksia

HUOMIO

• Älä suihkuta vettä suoraan jääkaapin sisä- tai ulkopinnoille.

- Vaarana voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä kuivaa jääkaapin sisätiloja hiustenkuivaimella.
• Älä poista jääkaappiin mahdollisesti muodostuneita hajuja palavien 

kynttilöiden avulla.

- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan laitteen näyttöön.

- Näyttöön painetut tekstit saattavat kulua pois.
• Jos laitteen sisälle on päässyt jotakin sinne kuulumatonta ainetta, 

esimerkiksi vettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään 
huoltoliikkeeseen.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai 
tulipalo.

• Poista lika ja pöly pistokkeen piikeistä puhtaalla, kuivalla liinalla. Älä 
käytä pistokkeen puhdistamiseen märkää tai kosteaa liinaa.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä puhdista laitetta suihkuttamalla sen päälle vettä.
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• Älä käytä puhdistamiseen bentseeniä, ohennusaineita, Cloroxia tai 
kloridia.

- Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon.
• Älä milloinkaan työnnä sormiasi tai mitään esineitä laitteen 

annosteluaukkoon.

- Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
• Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista ja huoltoa.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai 
tulipalo.

• Puhdista jääkaappi lämpimään veteen kastetulla puhtaalla pesusienellä tai 
puhdistusliinalla ja miedolla puhdistusaineella.

• Älä käytä laitteen ulkopintoihin (ovet ja runko), muoviosiin, ovi- ja 
sisäpintoihin ja tiivisteisiin hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita, 
kuten ikkunasuihkeita, hankausaineita, tulenarkoja nesteitä, suolahappoa, 
puhdistusvahaa, pesutiivisteitä, valkaisuaineita tai öljypitoisia 
puhdistusaineita.

- Tällaiset aineet voivat vaurioittaa pintoja.
• Älä puhdista lasihyllyjä tai -suojuksia lämpimällä vedellä niiden 

ollessa kylmiä. Lasihyllyt ja -suojukset voivat mennä rikki äkillisten 
lämpötilanvaihtelujen vuoksi tai jos ne iskeytyvät johonkin tai putoavat.
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Tärkeitä hävittämiseen liittyviä varoituksia

VAROITUS

• Hävitä laitteen pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.
• Ennen kuin hävität laitteen, varmista, etteivät mitkään jääkaapin takana 

olevista putkista ole rikki.
• Jäähdytysaineena käytetään joko R-600a:ta tai R-134a:ta. Tarkista 

tarvittaessa laitteen takana olevasta kompressorikyltistä tai jääkaapin 
sisällä olevasta tyyppikilvestä, mitä jäähdytysainetta jääkaapissa 
käytetään. Jos jääkaappi sisältää helposti syttyvää kaasua (jäähdytysaine 
R-600a), pyydä turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.

• Kun hävität jääkaappia, irrota ovet sekä niiden tiivisteet ja salvat, jotta 
lapset tai eläimet eivät voisi jäädä loukkuun kaapin sisään. Lasten ei saa 
antaa leikkiä laitteella. Jos lapsi juuttuu laitteen sisään, hän voi satuttaa 
itsensä tai tukehtua kuoliaaksi.

- Jos lapsi juuttuu laitteen sisään, hän voi saada vammoja tai tukehtua 
kuoliaaksi.

• Laitteen eristykseen on käytetty syklopentaania. Eristysmateriaalin kaasut 
edellyttävät erityiskäsittelyä, kun laite hävitetään. Pyydä ympäristön 
kannalta turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.

• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, sillä ne saattavat 
olla vaarallisia lapsille.

- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän saattaa tukehtua.

Lisävinkkejä oikeanlaiseen käyttöön

• Selvitä sähkökatkoksen sattuessa sähkölaitokselta, kuinka kauan katkos 
tulee kestämään.

- Jos katkos kestää enintään tunnin tai pari, se ei tavallisesti vaikuta 
jääkaapin lämpötilaan. Vältä kuitenkin laitteen ovien avaamista 
sähkökatkoksen aikana.
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- Jos sähkökatkos kestää yli 24 tuntia, poista ja hävitä kaikki pakasteet.
• Jääkaappi saattaa toimia epävakaasti (pakasteet voivat sulaa tai 

pakastimen sisälämpötila nousta liikaa), jos sitä säilytetään pitkän aikaa 
alemmassa kuin sille tarkoitetussa lämpötilassa.

• Joidenkin ruoka-aineiden säilyttäminen jääkaapissa voi niiden 
ominaisuuksien vuoksi vaikuttaa haitallisesti niiden säilyvyyteen.

• Laite on jäätymätön, joten sitä ei tarvitse sulattaa erikseen. Tämä tehdään 
automaattisesti.

• Lämpötilan kohoaminen sulatuksen aikana vastaa ISO-vaatimuksia. Jos 
haluat välttää pakasteiden turhan lämpenemisen sulatuksen aikana, kääri 
pakasteet useampaan kerrokseen sanomalehtipaperia.

• Älä pakasta täysin sulaneita ruokia uudelleen.
• Kahden tähden osioissa tai kahdella tähtimerkillä ( ) merkityillä alueilla 

lämpötila on hieman korkeampi kuin pakastimen muissa osissa.
Kahden tähden osiot tai alueet perustuvat ohjeisiin ja olosuhteisiin.

Untitled-3   23 2021-01-19   �� 11:35:19



Turvallisuusohjeet

Suomi24 

Turvallisuusohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, 
että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, 
kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana 
niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle 
ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on 
eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista 
uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta 
kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään 
tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää 
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää 
muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista 
lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH ja WEEE tai akut) on 
kestävää toimintaa koskevalla sivulla sivustossamme www.samsung.com

(Koskee vain Euroopassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa myytäviä 
tuotteita)
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Jääkaappi on vahinkojen välttämiseksi asennettava tarkalleen näiden ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS

• Käytä jääkaappia tässä oppaassa kuvatulla tavalla ja vain siihen tarkoitukseen, johon laite on 
suunniteltu.

• Huoltotyöt saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja.
• Hävitä laitteen pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
• Sähköiskujen välttämiseksi virtajohto on irrotettava pistorasiasta ennen huoltoa tai varaosien 

vaihtoa.

Jääkaapin kuvaus

Oma jääkaappisi saattaa mallista tai käyttömaasta riippuen olla erilainen kuin kuvassa.

Tavalliset mallit
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A
sentam

inen
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Mallit, joissa on annostelija

08

02

11

01

03 06

09

07

05

10

04

12

01 Pakastimen hyllyt 02 Monitoimipakastelokero 03 Kuivaruokien ja lihan 
säilytyslokero

04 Kylmälokero 05 Jääkaapin hyllyt 06 Vihanneslokero

07 Monitoimilokero 08 Jääpalakoneen säiliö ** 09 Vesisäiliö *

10 Viiniteline * 11 Alempi pakastelokero 12 Alempi kylmälokero

* Vain soveltuvissa malleissa

** Vain annostelijalla varustetuissa malleissa
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HUOM.

Munakotelo voi olla erilainen eri malleissa.

HUOMIO

Tavallisissa malleissa pakastimen hyllyjen paikkaa ei saa vaihtaa. Pakastimen hyllyt ovat eripituisia, 
joten jos niiden paikkaa vaihdetaan, laite voi vaurioitua, kun ovi suljetaan.

Vaiheittainen asennus

VAIHE 1 Valitse asennuspaikka

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset:

• Kestävä, tasainen pinta ilman mattoa tai sellaisia lattiamateriaaleja, jotka voivat estää 
ilmanvaihdon.

• Etäällä suorasta auringonvalosta.
• Riittävästi tilaa oven avaamiseen ja sulkemiseen.
• Kaukana lämmönlähteistä.
• Riittävästi tilaa huoltotöille.
• Lämpötilarajat: 5–43 °C.
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Vapaa tila

Tarkista asennuksen tilavaatimukset alla olevista kuvista ja taulukosta.

A

B

C D

Syvyys ”A” 716

Leveys ”B” 912

Korkeus ”C” 1746

Kokonaiskorkeus ”D” 1780

(yksikkö: mm)

01

02 03

04

05

06

07

08

Malli

RS67A8*

RS66A8*

RS6JA8*

RS6KA8*

RS68A8*

RS6GA8*

01 yli 50 mm suositellaan

02 165°

03 170°

04 1739 mm 1730 mm

05 610 mm

06 912 mm

07 30 mm

08 1165 mm

HUOM.

Yllä olevassa taulukossa mainitut mitat voivat vaihdella mittaustavasta riippuen.
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VAIHE 2 Välikappaleet (vain soveltuvissa malleissa)

1. Avaa ovi ja paikanna laitteen mukana 
toimitettu välikappale.

2. Avaa välikappaleen pakkaus ja kiinnitä 
kappale jääkaapin taakse kuvassa näytetyllä 
tavalla. Kappale helpottaa takaseinän 
ilmanvaihtoa ja säästää sähköä.

VAIHE 3 Lattia

• Jääkaapin asennusalustan on kestettävä 
täyden jääkaapin paino.

• Voit suojata lattiaa asettamalla suuren 
pahvinpalan jääkaapin jalkojen alle.

• Kun jääkaappi on lopullisella paikallaan, 
älä siirrä sitä, jollei se ole välttämätöntä. 
Tämä on tärkeää lattian suojaamiseksi. Voit 
tarvittaessa käyttää paksua paperia tai 
kangasta siirtoalueen suojana.

HUOM.

Jos jääkaappi ei mahdu sisään ovesta, lue Asentaminen-luvun osiossa Oven irrottaminen 
sisäänvientiä varten annetut ohjeet.

Untitled-3   29 2021-01-19   �� 11:35:20



Asentaminen

Suomi30 

A
sentam

inen

VAIHE 4 Säädä säätöjalkoja

HUOMIO

• Jääkaappi on tasapainotettava tasaiselle, kestävälle lattialle. Jos et noudata tätä ohjetta, 
jääkaappi voi vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Jääkaapin on oltava tyhjä tasapainottamisen aikana. Varmista, ettei jääkaapin sisällä ole ruokaa.
• Säädä etuosa turvallisuussyistä hieman takaosaa korkeammalle.

Jääkaappi voidaan tasapainottaa käyttämällä etujaloissa olevaa tasapainotusruuvia (säädintä). Tee 
tasapainotus litteäpäisellä ruuvimeisselillä.

Pakastinpuolen korkeuden säätäminen:

Aseta litteäpäinen ruuvimeisseli pakastinpuolen 
etujalansäätimeen. Voit nostaa korkeutta 
kääntämällä säädintä myötäpäivään ja laskea 
sitä kääntämällä säädintä vastapäivään.

Jääkaappipuolen korkeuden säätäminen:

Aseta litteäpäinen ruuvimeisseli 
jääkaappipuolen etujalansäätimeen. Voit nostaa 
korkeutta kääntämällä säädintä myötäpäivään 
ja laskea sitä kääntämällä säädintä 
vastapäivään.
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VAIHE 5 Säädä oven korkeus ja rako

Oven korkeuden säätäminen

Oven korkeutta voidaan säätää sen alaosassa edessä olevilla puristusmutterilla ja korkeusmutterilla.

B

A

1. Avaa säädettävä ovi ja paikanna sen 
alaosassa edessä olevat kaksi mutteria (A) 
ja (B).

A

2. Löysää puristusmutteri (A) kääntämällä sitä 
myötäpäivään 19 mm:n mutteriavaimella 
(kuuluu toimitukseen). Avaa ovi ja käsittele 
sen sisäpuolta seuraavasti:

- Nosta sitä kääntämällä korkeusmutteria 
(B) vastapäivään.

- Laske sitä alemmaksi kääntämällä 
korkeusmutteria (B) myötäpäivään.

A

3. Kun olet valmis, kiristä puristusmutteri (A) 
kääntämällä sitä vastapäivään.
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VAIHE 6 Vesiannostelijan putken kytkeminen (vain soveltuvissa malleissa)

Tarvittavat osat ja työkalut

Vesiputken kiinnitin ja ruuvit Sovitin (24 mm) Vesiputki

Vedensuodattimen kiinnike Vedensuodatin Vastaventtiili

Asentaminen (ulkoinen annosteluputki)

1. Asenna vesijohto sovittimia käyttäen.

2. Sulje ensin päävedensyöttö ja sen jälkeen 
vesihana.

3. Kiinnitä sovitin kylmävesihanaan.

HUOMIO

• Varmista, että sovitin kiinnitetään kylmävesihanaan. Jos sovitin kiinnitetään kuumavesihanaan, 
vedensuodatin voi mennä tukkoon eikä saata toimia oikein.

• Jääkaapin takuu ei kata vesiliitännän asennusta. Vesiliitäntä asennetaan omalla kustannuksellasi, 
paitsi jos asennus sisältyy jälleenmyyntihintaan.

• Samsung ei vastaa vesiliitännän asennuksesta. Jos vesiliitäntä vuotaa, ota yhteyttä sen 
asentajaan.

• Vesiliitännän saa korjata vain pätevä ammattilainen. Jos vuotoja esiintyy, ota yhteyttä lähimpään 
Samsungin huoltoon tai vesiliitännän asentajaan.
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VAIHE 7 Kytke vedenotto (vain soveltuvissa malleissa)

HUOMIO

• Vesiliitännät saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja.
• Jääkaapin takuu ei kata vesiliitännän asennusta. Vesiliitäntä asennetaan omalla kustannuksellasi, 

paitsi jos asennus sisältyy jälleenmyyntihintaan.
• Samsung ei vastaa vesiliitännän asennuksesta. Jos vesiliitäntä vuotaa, ota yhteyttä sen 

asentajaan.

Kylmävesiputken kytkeminen vedensuodattimen letkuun

HUOMIO

• Varmista, että vedensuodattimen letku kytketään juomakelpoista kylmää vettä käyttävään 
putkeen. Jos letku kytketään kuumavesijohtoon, vedensuodatin saattaa toimia väärin.

1

A

BA

A. Sulje päävedensyöttö

B. Ei rakoa

1. Sulje vedensyöttö pääventtiilistä.

2. Paikanna juomakelpoisen kylmävesiliitännän 
putki (1).

3. Tee liitäntä vesiputkeen vesiliitännän 
asennusohjeiden mukaisesti.

HUOM.

Vanhojen letkujen sijaan on käytettävä laitteen 
mukana tulevia uusia letkuja.
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Vedensuodattimen letkun kytkeminen vesiliitäntään

a

a

a

A

B

03

A. Laitteen vesiputki

B. Pakkauksen vesiputki

1. Löysää ja irrota jääkaapin vesiputken 
puristusmutteri (a) ja aseta se 
vedensuodattimen letkuun.

2. Kiinnitä vedensuodattimen letku ja vesiputki 
toisiinsa kiristämällä puristusmutteri (a).

3. Avaa vedensyötön pääventtiili ja varmista, 
että vuotoja ei esiinny.

4. Jos vuotoja ei esiinny, laske vettä 
noin 10 litraa tai 6–7 minuuttia ennen 
jääkaapin käytön aloittamista, jotta 
vedensuodatusjärjestelmässä olevat 
epäpuhtaudet huuhtoutuisivat pois.

5. Kiinnitä vesiputki kiinnikkeellä 
tiskialtaaseen tai seinään.

HUOMIO

• Älä väännä vesiputkea liian kireälle. 
Varmista, ettei putki ole taipunut, puhjennut 
tai litistynyt.

• Älä kiinnitä vesiputkea mihinkään jääkaapin 
osaan. Tämä saattaa vaurioittaa jääkaappia.

HUOM.

Jos jääkaappi on siirrettävä uuteen paikkaan 
vesiliitännän kytkennän jälkeen, varmista, että 
liitännän liitoskohta pysyy suorassa.

Vesiliitännän korjaaminen

HUOMIO

Vesiliitännän saa korjata vain pätevä ammattilainen. Jos vuotoja esiintyy, ota yhteyttä lähimpään 
Samsungin huoltoon tai vesiliitännän asentajaan.
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Käänteisosmoosia käyttävä vedensuodatusjärjestelmä

Vesijohdosta käänteisosmoosia käyttävään vedensuodatusjärjestelmään tulevan veden paineen on 
oltava 241–827 kPa.

Käänteisosmoosia käyttävästä vedensuodatusjärjestelmästä jääkaapin kylmävesiputkeen tulevan 
veden paineen on oltava vähintään 276 kPa. Jos vedenpaine on määriteltyä pienempi:

• Tarkista, onko käänteisosmoosijärjestelmän sakkasuodatin tukossa. Vaihda suodatin tarvittaessa.
• Täytä käänteisosmoosijärjestelmän vesisäiliö vedellä.
• Jos jääkaapissa on vedensuodatin, se voi käänteisosmoosijärjestelmän kanssa käytettynä alentaa 

vedenpainetta. Poista vedensuodatin.

Pyydä lisätietoja tai tilaa huolto LVI-alan ammattilaiselta.

HUOM.

VESISUODATIN ON ASENNETTAVA.

• Varmista, että vesisuodatin asennetaan.
• Jos vesisuodatinta ei asenneta, vedensyöttöön voi joutua jatkuvasti hienojakoisia vierasaineita 

(hiekkaa, kalkkia), jotka voivat aiheuttaa vikoja vedensyöttöjärjestelmässä.

Uuden suodattimen tilaaminen

Kun haluat ostaa uuden vedensuodattimen (osan tyyppi: HAFEX/EXP), ota yhteyttä lähimpään 
Samsungin huoltoon.

Vedensuodattimen asentaminen paikalleen

1. Aseta kiinnikkeet (2 kpl) soveltuviin 
paikkoihin esimerkiksi pesualtaan alle. 
Ruuvaa kiinnikkeet tiiviisti paikoilleen.

2. Aseta vedensuodatin oikeassa suunnassa 
ylä- ja alakiinnikkeisiin. Varmista, että 
vedensuodatin on pystysuorassa.

HUOM.

Jos suodatin asennetaan vaakasuoraan, siihen 
saattaa jäädä vettä. Tästä syystä suosittelemme 
pystysuoraan asentamista.
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HUOMIO

Älä kiinnitä vedensuodatinta mihinkään 
jääkaapin osaan. Tämä saattaa vaurioittaa 
jääkaappia.

Vedensuodattimen vaihtaminen (vain soveltuvissa malleissa)

HUOMIO

• Älä käytä ulkopuolisten valmistamia vedensuodattimia. Käytä vain Samsungin toimittamia tai 
hyväksymiä suodattimia.

• Hyväksymättömät suodattimet voivat vuotaa, vaurioittaa jääkaappia ja aiheuttaa sähköiskun. 
Samsung ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat ulkopuolisten valmistamista 
vedensuodattimista.

• Vedensuodattimen vaihdon ilmaisin (  ) vilkkuu muistutuksena siitä, että vedensuodatin on 
vaihdettava.

1. Katkaise päävedensyöttö.

2. Kiinnitä vesijohto suodattimen päässä 
olevaan tuloaukkoon.

3. Kiinnitä annosteluputki suodattimen 
syöttöaukkoon.
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4. Tarkista, ettei vuotoja esiinny. Jos vuotoja ei 
ole, kiinnitä putket kiinnikkeillä.

5. Aseta vedensuodatin paikalleen ja kiinnitä 
se kiinnikkeillä.

6. Nollaa vedensuodattimen vaihtohälytys. 
(Lisätietoja on ”Vedensuodattimen 
vaihtohälytyksen nollaaminen tai 
sivuuttaminen” -osion sivulla 47.)

7. Kun suodatin on vaihdettu, huuhtele 
epäpuhtaudet pois vesiputkesta 10 litralla 
vettä (tai laske vettä 6–7 minuuttia).

HUOMIO

Kun säädät vesiputken pituutta, varmista, että 
leikkauspinta on oikeassa kulmassa. Näin on 
tehtävä vuotojen estämiseksi.

HUOM.

• Jos olet juuri asentanut uuden suodattimen, veden annostelijasta voi roiskua hieman vettä. Tämä 
johtuu siitä, että vesiputkessa on ilmaa.

• Suodattimen vaihdon yhteydessä jääkaapista saattaa tippua vettä lattialle. Jos näin käy, pyyhi 
vesi pois kuivalla liinalla.
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VAIHE 8 Käyttöönotto

Seuraavien vaiheiden jälkeen jääkaapin tulisi olla täydessä toimintakunnossa.

1. Käynnistä jääkaappi kiinnittämällä virtajohto pistorasiaan.

2. Avaa ovi ja varmista, että sisävalo syttyy.

3. Aseta lämpötila kylmimpään asetukseen ja odota noin tunti. Pakastin huurtuu hieman ja moottori 
käy tasaisesti.

4. Odota, kunnes jääkaappi on asetetussa lämpötilassa. Nyt jääkaappi on käyttövalmis.

VAIHE 9 Lopputarkastus

Kun asennus on tehty, varmista seuraavat:

• Jääkaapin johto on kiinnitetty pistorasiaan ja maadoitus on tehty oikein.
• Jääkaappi on asennettu tasaiselle, suoralle alustalle, ja jääkaapin ja seinän tai asennuskalusteen 

välissä on riittävän leveä rako.
• Jääkaappi on suorassa ja vankasti lattiaa vasten.
• Oven voi avata ja sulkea esteettä, ja sisävalo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan.
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Oven irrottaminen sisäänvientiä varten

Jos jääkaappi ei mahdu sisään ovesta, noudata näitä ohjeita:

Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)
Ovi irrotetaan näillä työkaluilla:

Ristipääruuvimeisseli Litteäpäinen 
ruuvimeisseli

Hylsyavain (10 mm) Kuusiokoloavain 
(5 mm)

Katkaise vedensyöttö

1. Vedä vesiputki eteen jääkaapin takaa 
alhaalta.

HUOM.

Jääkaapin vesiputki yhdistää vesijohdon ja 
jääkaapin vedensuodatusjärjestelmän letkut 
toisiinsa.

B

A

2. Irrota letkut pitämällä rengasta (A) 
painettuna, ja irrota vesiletku (B).

HUOMIO

Älä paina sovitinta liian voimakkaasti. Se voi 
mennä rikki.
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Irrota ovet

HUOMIO

Ovi saattaa pudota ja vaurioitua missä tahansa näiden ohjeiden vaiheessa. Jotta onnettomuuksilta 
vältyttäisiin, ole erityisen varovainen, kun noudatat näitä ohjeita.

A

A

1. Ruuvaa molempien ovien yläosassa 
olevat saranoiden suojukset (A) auki 
ristipääruuvimeisselillä.

2. Löysää saranat avaamalla ovet ja irrota 
saranoiden suojukset. Sulje ovet, kun 
suojukset on irrotettu.

3. Kytke johtosarja irti.

4. Nosta kiinnikettä varovasti.

HUOM.

Älä nosta kiinnikettä väkisin, jotta se ei 
vaurioituisi etkä satuttaisi itseäsi.
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5. Irrota kiinnike vetämällä sitä.

6. Avaa ovea 90 astetta. Kannattele ovea ja 
irrota sarana.

HUOMIO

Jos et kannattele ovea saranaa irrottaessasi, ovi 
saattaa pudota ja aiheuttaa vammoja.

Kytke vesiletkut takaisin paikoilleen
Kytke vesiletkut takaisin paikoilleen, kun jääkaappi on tuotu sisälle.

A

A. Läpinäkyvän sovittimen keskiosa

HUOMIO

• Varmista, että vesiletkut kytketään niiden 
värin mukaisesti.

• Vuotojen estämiseksi vesiletkut on 
työnnettävä kokonaan läpinäkyvän 
sovittimen keskiosaan.

• Liitettyäsi vesiletkut takaisin paikoilleen, 
työnnä ne kaapin alle ja ripusta ne 
koukkuun.
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Kiinnitä ovet takaisin paikoilleen

HUOMIO

• Ennen kuin kiinnität ovet takaisin paikoilleen, varmista, että kaikki sähköliittimet on kytketty 
oikein.

• Pakastimen ovi on kiinnitettävä ennen jääkaapin ovea.
• Kun irrotat ovea, varo, ettei se kaadu päällesi.
• Varo naarmuttamasta.

1. Kannattele pakastimen ovea ja kiinnitä se 
jääkaapin alaosassa olevaan saranaan.

2. Aseta sarana paikalleen ja kiinnitä se ovessa 
olevaan aukkoon.

3. Aseta kiinnike nuolen osoittamaan suuntaan.
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4. Paina kiinnikettä kuvassa näytetyllä tavalla.

5. Kiinnitä johtosarja paikalleen.

6. Aseta saranoiden suojusten etuosa 
paikalleen ja kiristä ruuvit. Käytä 
ristipääruuvimeisseliä.
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Toimintopaneeli

Tyyppi 1 Tyyppi 2 Tyyppi 3

01

02
03

04

05

06

01

02
03

04

06

01

02
03

06

01 Pakastimen 
merkkivalo

• Näyttää pakastimen nykyisen tai asetetun lämpötilan.
•  ilmaisee, että Tehopakastus -toiminto on päällä.
•  osoittaa, että jääkaappi toimii Jääkaappi -tilassa.
•  osoittaa, että jääkaappi on pois päältä.

02 Jääkaapin 
merkkivalo

• Näyttää jääkaapin nykyisen tai asetetun lämpötilan.
•  ilmaisee, että Tehojäähdytys -toiminto on päällä.
•  ilmaisee, että Loma -toiminto on päällä.

03 Oven avaamisen 
ilmaisin

Kuulet äänimerkin ja tämä merkkivalo vilkkuu, jos ovi on auki yli 
2 minuuttia.

04 Jääpalakoneen 
merkkivalo

• Näyttää jäänvalmistuksen tilan.
• Jääpalakone on otettava käyttöön, jotta jäätä voidaan valmistaa.

05 Water Filter 
(Vedensuodatin) 
-ilmaisin

•  osoittaa, että vedensuodatin on vaihdettava.
• Kun näet -kuvakkeen, voit vaihtaa vedensuodattimen ja 

nollata vedensuodattimen vaihtohälytyksen tai sivuuttaa 
hälytyksen ja vaihtaa suodattimen myöhemmin. (Katso 
lisätietoja ”Vedensuodattimen vaihtohälytyksen nollaaminen tai 
sivuuttaminen” -osion sivulta 47.)

Toim
innot
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06 Painikkeet

• Kun näyttö on sammuneena, napauta mitä tahansa painiketta 
herättääksesi sen.

• Käytä painiketta  valitaksesi jääkaapin tai pakastimen, ja painiketta 
 tai  valitaksesi halutun lämpötilan tai toiminnon valittuna 

olevalle osastolle.

HUOM.

• Ohjauspaneeli on suunniteltu pysymään piilossa, kun jääkaappi ei ole käytössä. Se aktivoituu ja 
syttyy, kun avaat oven tai napautat painikkeita.

• Jos ovi on auki 5 minuuttia, sisävalo vilkkuu 5 sekuntia ja sammuu sitten. Näin ilmoitetaan 
kuulovammaisille käyttäjille, että laitteen ovi on auki. Tämä on osa laitteen normaalia toimintaa.

Halutun lämpötilan tai toiminnon asettaminen

1. Napauta mitä tahansa painiketta ( ,  tai ) herättääksesi näytön.

- Tämä vaihe ei ehkä koske joitakin malleja.

2. Napauta  valitaksesi jääkaapin tai pakastimen.

- Valitun osaston merkkivalo vilkkuu.
- Celsiusasteiden symboli (°C) ei vilku.

3. Napauta painiketta  tai  valitaksesi halutun lämpötilan tai toiminnon.

- Katso taulukko kunkin osaston käytettävissä olevista valinnoista.

Fridge 
(Jääkaappi)

• Käytettävissä olevat valinnat:  (Tehojäähdytys)  1 °C  2 °C  3 °C  4 °C 
 5 °C  6 °C  7 °C   (Loma)

• Tehojäähdytys nopeuttaa jäähdytystä käyttämällä suurinta puhallinnopeutta. 
Jääkaappi käy täydellä puhallinnopeudella kaksi ja puoli tuntia ja palaa sen 
jälkeen takaisin aiempaan lämpötilaansa.

• Jos lähdet lomalle tai työmatkalle tai jos et aio käyttää jääkaappia pitkään 
aikaan, käytä Loma -tilaa. Jääkaapin lämpötila pidetään alle 15 °C:ssa, mutta 
pakastin toimii aiempien asetusten mukaisesti.
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Freezer 
(Pakastin)

• Käytettävissä olevat valinnat:  (Tehopakastus)  -23 °C  -22 °C  -21 °C  
-20 °C  -19 °C  -18 °C  -17 °C  -16 °C  -15 °C   (Jääkaappi)  

• Tehopakastus nopeuttaa pakastusta käyttämällä suurinta puhallinnopeutta. 
Pakastin käy täydellä nopeudella 50 tuntia ja palaa sen jälkeen aiempaan 
lämpötilaansa. Jos haluat pakastaa suuren määrän ruokaa, ota Tehopakastus 
käyttöön vähintään 20 tuntia ennen pakastamista.

• Jos valitset  (Jääkaappi), pakastin toimii jääkaappina ja lämpötila-asetus 
muuttuu 3 °C asteeseen.

• Jos valitset , pakastin kytkeytyy pois päältä.
• Tyhjennä jääsäiliö ennen kuin valitset  (Jääkaappi) tai . 15 sekuntia 

siitä kun olet valinnut  (Jääkaappi) tai , jääpalakone alkaa annostella 
mahdollista jääsäiliöön jäänyttä jäätä.

VAROITUS

• Älä laita nestettä sisältävää lasipulloa pakastimeen sen ollessa Jääkaappi-
tilassa. Kun valitset Jääkaappi -tilan ja pakastin palaa pakastin-tilaan, 
pullon sisältämä neste jäätyy, mikä voi aiheuttaa lasipullon halkeamisen ja 
purkautumisen pakastimessa.

• Muista poistaa pakastetut ruoat pakastimesta ennen kuin valitset Jääkaappi 
-tilan. Pakastetut ruoat sulavat ja pilaantuvat lämpötilan noustessa.

• Muista poistaa ruoat, joita et halua pakastaa ennen kuin poistat Jääkaappi 
-tilan käytöstä ja käytät pakastinta pakastukseen.

HUOM.

• Kun käytät Tehopakastus -toimintoa, jääkaapin energiankulutus kasvaa. 
Muista ottaa toiminto pois päältä ja palauttaa pakastin takaisin haluamaasi 
lämpötilaan, kun et enää tarvitse sitä.

• Kun pakastin on pois päältä, sen lämpötila pidetään alle 15 °C:ssa, mutta 
jääkaappi toimii aiempien asetusten mukaisesti.

• Älä säilytä ruokaa tai juomia jääkaapissa, kun pakastimen asetus on .
• Jos aiot käyttää pakastinta pakastin-tilassa, suosittelemme käyttämään 

muoviastioita ruoan, erityisesti vihannesten, säilyttämiseen.

4. Odota 5 sekuntia valintasi vahvistamista.

- Valitun osaston merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

HUOM.

Tehojäähdytys ja Tehopakastus kuluttavat tavallista enemmän sähköä.
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Jääpalakoneen käynnistäminen ja sammuttaminen

Voit käynnistää pakastimen jääpalakoneen tai sammuttaa sen.

1. Napauta mitä tahansa painiketta ( ,  tai ) herättääksesi näytön.

- Tämä vaihe ei ehkä koske joitakin malleja.

2. Napauta painiketta , kunnes jääpalakoneen merkkivalo alkaa vilkkua.

3. Käynnistä tai sammuta jääpalakone painikkeella  tai .

- Käynnistä se napauttamalla painiketta .
- Sammuta se napauttamalla painiketta .

4. Odota 5 sekuntia valintasi vahvistumista tai vahvista napauttamalla .

- Jääpalakone -merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

Vedensuodattimen vaihtohälytyksen nollaaminen tai sivuuttaminen

Vedensuodattimen vaihdon ilmaisin (  ) vilkkuu muistutuksena siitä, että vedensuodatin on 
vaihdettava. Kun näet -kuvakkeen, voit vaihtaa vedensuodattimen ja nollata vedensuodattimen 
vaihtohälytyksen tai sivuuttaa hälytyksen, jos haluat vaihtaa suodattimen myöhemmin.

1. Napauta mitä tahansa painiketta ( ,  tai ) herättääksesi näytön.

- Tämä vaihe ei ehkä koske joitakin malleja.

2. Napauta , kunnes Vedensuodatin -ilmaisin vilkkuu.

3. Napauta  tai  valitaksesi Reset (Palautus) tai Myöhemmin.

- Jos olet vaihtanut vedensuodattimen, napauta  nollataksesi vedensuodattimen 
vaihtohälytyksen.

- Jos haluat vaihtaa vedensuodattimen myöhemmin ja sivuuttaa hälytyksen, napausta .

4. Odota 5 sekuntia valintasi vahvistumista tai vahvista napauttamalla .

- Vedensuodatin -ilmaisin lakkaa vilkkumasta.
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Annostelupaneeli (vain soveltuvissa malleissa)

01 02 03

01 Water (Vesi) / Lock (Lukitus) 02 Cubed Ice (Jääpalat)

03 Crushed Ice (Jääsora)

01 Vesi / Lukitus (3 s)

Water (Vesi)
Annostele kylmää vettä painamalla Water (Vesi) -painiketta. Toimintoa 
vastaava ilmaisin syttyy.

Lock (Lukitus)

(annostelupaneeli/
annosteluvipu)

Voit estää annostelupaneelin painikkeiden ja annosteluvivun painamisen 
painamalla Water (Vesi) -painiketta yli 3 sekuntia.

Jos pidät painiketta uudelleen painettuna yli 3 sekuntia, annostelijan 
lukitus otetaan pois käytöstä.

HUOM.

Annostelupaneelin Lock (Lukitus) -painikkeen painaminen ei vaikuta 
pääpaneelin säätimiin. Voit lukita pääpaneelin käyttämällä sen 
Ohjauslukitus -toimintoa.

02 Jääpalat

Cubed Ice (Jääpalat)
Annostele jääpaloja painamalla Cubed Ice (Jääpalat) -painiketta. 
Toimintoa vastaava ilmaisin syttyy.

03 Jääsora

Crushed Ice (Jääsora)
Paina Crushed Ice (Jääsora) annostellaksesi jääsoraa. Toimintoa vastaava 
ilmaisin syttyy.
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Erikoisominaisuudet

Jääkaapissa on käyttäjän avuksi tarkoitettuja laitteita.

Veden-/jääpalanannostelija (vain soveltuvissa malleissa)

Annostelijan avulla voit annostella vettä joko jäillä tai ilman.

Veden annostelijassa on 3 asetusta: kylmä vesi, jääpalat ja jääsora. Annostele kylmää vettä 
painamalla annostelupaneelin Water (Vesi) -painiketta. Aseta vesilasi annostelijan alle ja paina 
annosteluvipua.

Veden ja jään annosteleminen

1. Kun jääpalakone on käytössä, valitse jään 
tyyppi painamalla Cubed Ice (Jääpalat)- tai 
Crushed Ice (Jääsora) -painiketta.

2. Aseta vesilasi annostelijan alle ja paina 
annosteluvipua lasilla. Annostelijasta tulee 
jäätä.

3. Valitse vesi painamalla Water (Vesi) 
-painiketta.

4. Paina annosteluvipua lasilla. Annostelijasta 
tulee vettä.

HUOM.

• Annostelija lopettaa annostelun, jos painat annosteluvipua noin 1 minuutin. Voit annostella lisää 
vettä vapauttamalla vivun ja painamalla sitä uudelleen.

• Varmista, että lasi on kohdistettu annostelijaan oikein, jottei vesi läikkyisi.
• Jos veden annostelijaa ei käytetä 2–3 päivään, annostelijasta tuleva vesi voi maistua tai haista 

oudolta. Kyseessä ei ole vika. Kaada ensimmäiset 1–2 vesilasillista pois.

Jääpalakone (vain soveltuvissa malleissa)

Jääkaapissa on sisäänrakennettu jääpalakone, joka annostelee jäätä automaattisesti, jotta voisit 
lisätä jääpaloja tai jääsoraa suodatettuun veteen.

Jäänvalmistus

Kun jääkaappi on asennettu ja kytketty sähköverkkoon, varmista näitä ohjeita noudattamalla, että 
jäänvalmistus sujuu oikein ja että jääsäiliössä on aina jäätä:

1. Anna jääkaapin toimia vähintään 24 tuntia varmistaaksesi optimaalisen toiminnan.

2. Annostele ensimmäiset 4–6 jääpalaa lasiin.

3. Odota vielä 8 tuntia ja annostele 4–6 jääpalaa.

4. Odota sitten 16 tuntia ja annostele ensimmäinen täysi lasi jäitä.
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HUOM.

• Jos käytät kaikki jäät kerralla, odota 8 tuntia, ennen kuin annostelet ensimmäiset 4–6 palaa. 
Tämä varmistaa, että jääsäiliö täyttyy oikein.

• Nopeasti valmistuvat jääpalat voivat näyttää valkoisilta, ja tämä on täysin normaalia.

HUOMIO

Jakele jää kupin koon mukaisesti.

• Jos jakelet liian suuria määriä, jäätä voi pudota lattialle ja se voi aiheuttaa henkilövamman.
• Jää voi kertyessään tukkia jääkourun.

Vesisäiliön täyttäminen (vain soveltuvissa malleissa)

Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, 
puhdista vesisäiliö sisältä ja kuivaa se hyvin.

1. Pidä kiinni molemmista säiliön edessä 
olevista tartuntakohdista ja liu'uta se ulos 
kuvan osoittamalla tavalla.

A B

2. Avaa suojuksen etukansi (A) tai koko suojus 
(B) ja kaada säiliöön enintään 5 litraa vettä.

HUOMIO

• Älä täytä yli enimmäisrajan. Muutoin vesi 
vuotaa yli.

• Käytä laitteessa vain juomakelpoista vettä.

3. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen ja 
kiinnitä se annostelumekanismiin. Varmista, 
että säiliön etuosa (jossa etukansi on) on 
edessä.

HUOMIO

• Varmista, että vesisäiliö mahtuu hyllylle. Muutoin säiliö ei saata toimia oikein.
• Älä käytä jääkaappia asettamatta vesisäiliötä paikalleen. Laitteen jäähdytyskyky voi heiketä.
• Lisää säiliöön vain juomakelpoista vettä, esimerkiksi mineraalivettä tai puhdistettua vettä. Älä 

käytä muita nesteitä.
• Siirrä täytettyä säiliötä varovasti. Jos säiliö putoaa, se voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
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• Älä yritä purkaa laitteen sisäistä pumppua itse. Jos sisäinen pumppu vaurioituu tai irtoaa 
vesisäiliöstä, annostelija ei toimi.

Ensimmäisellä käyttökerralla

• Paina annostelijan vipua 10 sekuntia ilman poistamiseksi vedensyöttöjärjestelmän letkuista.
• Kaada ensimmäiset kuusi vesilasillista pois epäpuhtauksien poistamiseksi 

vedensyöttöjärjestelmästä.

Jäänvalmistus (vain soveltuvissa malleissa)
Jääkaapissa on sisäänrakennettu jääpalakone, joka annostelee jäätä automaattisesti, jotta voisit 
lisätä jääpaloja tai jääsoraa suodatettuun veteen.

A B

Jos annostelijasta ei tule jäitä, tarkista ensin, 
tekeekö jääpalakone jäitä.

Jääpalakoneen tarkistaminen

1. Kannattele jääpalakoneen säiliötä (B) 
varovasti molemmin käsin ja irrota se 
jääkourusta (A).

2. Tarkista, onko jääpalakoneen säiliössä jäitä.

C

3. Paina jääpalakoneen pohjassa olevaa 
painiketta (C). Laite antaa äänimerkin 
(kellonsoitto), kun painat painiketta.

4. Jos jääpalakone toimii oikein, kuulet toisen 
äänimerkin.

HUOM.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä vesiliitännän 
asentajaan tai lähimpään Samsungin huoltoon.

HUOMIO

• Älä paina painiketta toistuvasti, jos lokero on täynnä jäätä tai vettä. Vesi voi tulvia lokeron yli tai 
jää voi jumiutua laitteeseen.

• Kun jääkaappi käynnistyy uudelleen sähkökatkoksen jälkeen, jääpalakoneen säiliössä saattaa 
olla sulaneita ja kiinni juuttuneita jääpaloja, ja nämä voivat aiheuttaa laitevian. Voit välttyä tältä 
tyhjentämällä jääpalakoneen säiliön ennen jääkaapin käyttöä.

• Jotta jääpalakoneen säiliö ei putoaisi, pidä siitä kiinni molemmin käsin, kun irrotat sitä tai asetat 
sitä takaisin paikalleen.
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• Älä anna lasten roikkua jääpalanannostelijassa tai jääpalakoneen säiliössä tai leikkiä niillä. He 
voivat satuttaa itsensä.

• Älä työnnä sormiasi tai mitään esineitä laitteen annosteluaukkoon tai jääkouruun. Tämä voi 
aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

HUOM.

• Jos poistat jääpalakoneen säiliön, jääpalakoneen ON (KÄYTÖSSÄ)-ilmaisin alkaa vilkkua.
• Jääpalakoneen säiliön poistaminen ei vaikuta jääkaapin lämpötilaan tai mekaanisiin 

ominaisuuksiin.
• Ilmoitettu pakastustilan määrä on mitattu pakastimen lokeron ja alahyllyn ollessa paikoillaan 

ilman jääpalakonetta ja ala- ja ylälokeroita.
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Säilytystilan lisääminen (vain soveltuvissa malleissa)

A

B

Jos et käytä jääpalakonetta ja tarvitset lisää 
säilytystilaa, voit poistaa jääpalakoneen säiliön 
(A). Aseta tämän jälkeen pakastimen lokero 
(valinnainen) (B) jääpalakoneen säiliön paikalle.

C

D F

E

Saat lisää tilaa poistamalla ylälokeron (C), 
alalokeron (D) ja alalokeron suojuksen (E). Aseta 
sen jälkeen laitteen mukana toimitettu alahylly 
(F) paikalleen.

HUOM.

• Lokeroiden poistaminen ei vaikuta 
pakastimen lämpötilaan tai käyttöön.

• Ilmoitettu pakastustilan määrä on 
mitattu alahyllyn ollessa paikallaan ilman 
ylälokeroa, alalokeroa ja alalokeron suojusta.

Jos tarvitset lisää tilaa, poista vesisäiliö ja 
käytä sen jättämää tilaa pakastamiseen.
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Jääpalakoneen säiliö

Jos et annostele jäitä pitkään aikaan, säiliöön 
saattaa muodostua jääkokkareita. Jos näin käy, 
irrota jääpalakoneen säiliö ja tyhjennä se.

1. Jääpalakoneen säiliö irrotetaan nostamalla 
sitä varovasti ja vetämällä se hitaasti ulos 
pitämällä samalla molemmin käsin kiinni 
tartuntakohdista.

2. Irrota jääpalakoneen säiliö ja tyhjennä se.

3. Kun olet valmis, käännä säiliön takana 
olevaa ohjainkahvaa 90 astetta ja aseta 
säiliö takaisin paikalleen. Varmista, että 
kuulet napsahduksen merkkinä siitä, että 
säiliö on tiiviisti paikoillaan.

HUOMIO

• Älä käytä liikaa voimaa, kun käsittelet 
säiliön suojusta. Suojus voi mennä rikki.

• Älä sulje ovea liian voimakkaasti. 
Jääpalakoneesta saattaa läikkyä vettä.

• Jos lattialle tippuu jäätä tai vettä, puhdista 
lattia, jotta henkilövahinkoja ei pääsisi 
tapahtumaan.

• Älä anna lasten leikkiä veden annostelijalla 
tai jääpalakoneella, jottei onnettomuuksia ja 
henkilövahinkoja pääsisi tapahtumaan.

• Älä työnnä jääkouruun kättäsi tai 
mitään esineitä. Tämä voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja tai laitevaurioita.

HUOM.

• Jos jääpalakoneen ON (KÄYTÖSSÄ) -ilmaisin vilkkuu, irrota jääpalakoneen säiliö ja kiinnitä se 
takaisin paikalleen. Varmista, että se kiinnittyy tiiviisti paikalleen.

• On normaalia, että jääpalakoneesta kuuluu ääntä jäänvalmistuksen aikana.
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• Kun ovi on auki, jääpalakone ja veden annostelija eivät toimi.

Vedenpaine
Jos haluat tarkistaa, kuinka paljon vettä jääpalalokeroon virtaa, noudata seuraavia ohjeita.

A

1. Irrota jääsäiliö.

2. Paina jääpalakoneen pohjassa olevaa 
painiketta (A). Jääpalalokero täyttyy 
tavallisesti vedestä muutamassa minuutissa.

3. Jos vettä on odotettua vähemmän, tarkista 
rakennuksen vedensyötön paine. Kyseessä 
ei ole vika.

HUOMIO

• Jos lokero on täynnä vettä, älä paina jääpalakoneen pohjassa olevaa painiketta toistuvasti. Vesi 
voi tulvia lokeron yli tai jää voi jumiutua laitteeseen.

• Varmista, että jääpalakoneen säiliö on asetettu kunnolla paikalleen. Muutoin jääpalakone ei toimi.
• Irrota jääpalalokero sähkökatkoksen sattuessa. Vesi saattaa vuotaa yli.
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Käsittely ja huolto

Hyllyt (jääkaappi/pakastin) / Viiniteline (vain soveltuvissa malleissa)

1. Vedä hyllyä (tai viinitelinettä) hieman 
ulospäin. Nosta takaa ja vedä vielä ulospäin.

2. Käännä hyllyä (tai viinitelinettä) vinosti 
poistaaksesi sen.

HUOMIO

• Hyllyt on asetettava kunnolla paikoilleen. 
Älä aseta niitä ylösalaisin.

• Lasitölkit voivat naarmuttaa lasihyllyjen 
pintaa.

• Älä aseta hyllyä viinitelineen paikalle. 
Tämä saattaa vaurioittaa jääkaappia. (Vain 
soveltuvissa malleissa.)

Ovilokerot

Irrota ovilokero pitämällä kiinni lokeron 
etureunoista ja nostamalla sitä varovasti.

H
uolto
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Lokerot

Nosta lokeron etuosaa varovasti ja liu'uta se 
ulos.

Vihannesten/kuivaruokien ja lihan säilytyslokero

Vihanneslokeron poistaminen jääkaapista ja 
kuivalokeron poistaminen pakastimesta

1. Poista ensin tarvittaessa lokeron vieressä 
olevat monitoimilokerot.

A

2. Jos jääkaapin vihannes-/kuivalokerossa on 
suojus (A), irrota se seuraavalla tavalla.

a. Vedä lokero puoliksi ulos.

b. Vedä suojusta ja paina samalla takasivuja 
(kuvan mukaisesti).

3. Vedä vihannes-/kuivalokero varovasti ulos.

Jääpalakoneen säiliö
Poista jääsäiliö sivun 54 Jääpalakoneen säiliö -osiossa annettujen ohjeiden mukaisesti.
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Puhdistaminen

Sisä- ja ulkopinnat

VAROITUS

• Älä puhdista laitetta bentseenillä, ohenteilla, kodin puhdistusaineilla tai autonpesuaineilla, 
esimerkiksi Cloroxilla™. Ne voivat vaurioittaa jääkaapin pintaa ja aiheuttaa tulipalon.

• Älä suihkuta jääkaapin päälle vettä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä työnnä sormiasi tai mitään esineitä laitteen annosteluaukkoon.

Puhdista pistokkeen navoista ja liitäntäkohdista kaikki niihin kuulumattomat aineet (esimerkiksi pöly 
tai vesi) säännöllisesti kuivalla liinalla.

1. Irrota virtajohto pistorasiasta.

2. Käytä kostutettua, pehmeää ja nukkaantumatonta liinaa tai paperipyyhettä jääkaapin sisä- ja 
ulkopintojen puhdistamiseen.

3. Kuivaa lopuksi pinnat huolellisesti kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä.

4. Kytke virtajohto pistorasiaan.

Veden-/jääpalanannostelija (vain soveltuvissa malleissa)

HUOM.

Puhdista annostelija-alue hygieniasyistä säännöllisesti.

HUOMIO

Jos valitset jääsoran, jääkouruun saattaa kertyä jäähileitä. Voit estää tämän poistamalla ylimääräisen 
jään kourusta pehmeällä, puhtaalla liinalla.

Kumitiivisteet
Jos oven kumitiivisteet likaantuvat, ovi ei saata sulkeutua kunnolla, jolloin jääkaapin suorituskyky ja 
teho heikkenevät huomattavasti. Puhdista kumitiivisteet miedolla pesuaineella ja kostealla liinalla. 
Pyyhi ne sen jälkeen huolellisesti kuiviksi.
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Takapaneeli

Pidä johdot ja taustapaneelin näkyvillä olevat 
osat puhtaina. Imuroi paneeli kerran tai kaksi 
vuodessa.

HUOMIO

Älä irrota takana olevaa paneelinsuojusta. Voit saada sähköiskun.

Vaihtaminen

Valot
Valot eivät ole käyttäjien vaihdettavissa. Kun jääkaapin valot täytyy vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään 
Samsungin huoltoon.
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Tarkista kaikki alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Kaikista normaaleihin 
tilanteisiin (ei vikatilanteet) liittyvistä huoltokutsuista laskutetaan käyttäjää.

Yleistä

Lämpötila

Ongelma Mahdollisia syitä Ratkaisu

Jääkaappi/pakastin ei 
toimi.

Jääkaappi/pakastin on 
lämmin.

• Virtajohtoa ei ole kytketty 
asianmukaisesti.

• Kytke virtajohto 
asianmukaisesti.

• Lämpötila-asetuksia ei ole 
asetettu oikein.

• Aseta lämpötila alhaisemmaksi.

• Jääkaappi on lämmönlähteen 
lähellä tai suorassa 
auringonvalossa.

• Pidä jääkaappi etäällä 
suorasta auringonvalosta ja 
lämmönlähteistä.

• Jääkaapin ja seinän tai 
asennuskalusteiden välissä ei 
ole riittävästi tilaa.

• Suosittelemme asentamaan 
jääkaapin vähintään 50 mm:n 
etäisyydelle seinistä (tai 
asennuskalusteista).

• Jääkaappi on ylikuormittunut. 
Ruokatarvikkeet estävät 
jääkaapin ilmanvaihtoaukkojen 
toiminnan.

• Älä ylikuormita jääkaappia. Älä 
anna ruokatarvikkeiden tukkia 
ilmanvaihtoaukkoja.

Jääkaappi/pakastin on 
liian kylmä.

• Lämpötila-asetuksia ei ole 
asetettu oikein.

• Aseta lämpötila korkeammaksi.

Sisäseinämä on kuuma.
• Jääkaapin sisäseinämässä on 

kuumuutta kestävä putkisto.

• Jääkaapin etukulmissa on 
kuumuutta kestävä putkisto, 
jonka tarkoituksena on estää 
kosteuden muodostuminen. Jos 
ympäristön lämpötila kohoaa, 
tämä laitteisto ei saata toimia 
tehokkaasti. Kyseessä ei ole 
vika.

V
ianm

ääritys
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Haju

Ongelma Mahdollisia syitä Ratkaisu

Jääkaappi haisee.

• Pilaantunut ruoka.
• Puhdista jääkaappi ja poista 

pilaantunut ruoka.

• Voimakkaasti tuoksuva ruoka.
• Varmista, että vahvalta 

tuoksuvat ruoat on pakattu 
ilmatiiviisti.

Huurre

Ongelma Mahdollisia syitä Ratkaisu

Huurretta 
ilmanvaihtoaukkojen 
ympärillä.

• Ruoka estää 
ilmanvaihtoaukkojen 
toiminnan.

• Varmista, etteivät 
ruokatarvikkeet tuki jääkaapin 
ilmanvaihtoaukkoja.

Huurretta sisäseinämillä. • Ovea ei ole suljettu kunnolla.

• Varmista, etteivät 
ruokatarvikkeet estä oven 
sulkeutumista. Puhdista oven 
tiiviste.

Tiivistynyt kosteus

Ongelma Mahdollisia syitä Ratkaisu

Sisäseiniin muodostuu 
kosteutta.

• Kosteutta pääsee jääkaappiin, 
jos sen ovi jää auki.

• Poista kosteus äläkä pidä ovea 
pitkään auki.

• Ruoka, jonka kosteuspitoisuus 
on korkea.

• Varmista, että ruoka on pakattu 
ilmatiiviisti.

Vesi/jää (vain annostelijalla varustetuissa malleissa)

Ongelma Mahdollisia syitä Ratkaisu

Vesi virtaa tavallista 
heikommin.

• Vedenpaine on liian alhainen.
• Varmista, että vedenpaine on 

30–125 psi.

Jääpalakone surisee.
• Jääpalatoiminto on käytössä, 

mutta vedensyöttöä ei ole 
kytketty jääkaappiin.

• Sammuta jääpalakone.
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Ongelma Mahdollisia syitä Ratkaisu

Jääpalakone ei tee jäätä.

• Jääpalakone on juuri 
asennettu.

• Jäänvalmistukseen kuluu 
12 tuntia.

• Pakastimen lämpötila on liian 
korkea.

• Aseta pakastimen lämpötilaksi 
alle -18 °C (0 °F) tai -20 °C 
(-4 °F), jos ympäristö on 
lämmin.

• Annostelupaneelin Lock 
(Lukitus) on käytössä.

• Ota annostelupaneelin lukko 
pois käytöstä.

• Jääpalakone on poissa 
käytöstä.

• Ota jääpalakone käyttöön.

Jäätä ei tule.

• Jää saattaa juuttua 
jääpalanannostelijaan, jos 
annostelijaa ei käytetä pitkään 
aikaan (noin 3 viikkoa).

• Jos et käytä jääkaappia pitkään 
aikaan, tyhjennä jääsäiliö ja 
sammuta jääpalakone.

• Jääsäiliö ei ole kunnolla 
paikallaan.

• Varmista, että jääsäiliö on 
asetettu kunnolla paikalleen.

• Vesiliitäntää ei ole kytketty 
oikein tai vedensyöttö ei ole 
käytössä.

• Varmista, että vesiliitäntä on 
asennettu oikein. Tarkista, onko 
vesiputken sulkuhana kiinni.
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Ongelma Mahdollisia syitä Ratkaisu

Vettä ei tule.

• Vesiliitäntää ei ole kytketty 
oikein tai vedensyöttö ei ole 
käytössä.

• Varmista, että vesiliitäntä on 
asennettu oikein. Tarkista, onko 
vesiputken sulkuhana kiinni.

• Annostelupaneelin Lock 
(Lukitus) on käytössä.

• Ota annostelupaneelin lukko 
pois käytöstä.

• Laiteeseen on asennettu jonkin 
muun valmistajan suodatin.

• Käytä vain Samsungin 
toimittamia tai hyväksymiä 
suodattimia.

• Hyväksymättömät suodattimet 
voivat vuotaa ja vaurioittaa 
jääkaappia.
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Kuuluuko jääkaapista epänormaalia ääntä?

Tarkista kaikki alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Kaikista normaaleihin ääniin 
liittyvistä huoltokutsuista veloitetaan käyttäjää.

Nämä äänet ovat normaaleja.

• Toiminnan käynnistyessä tai päättyessä jääkaappi voi päästää auton käynnistystä muistuttavia 
ääniä. Toiminnan vakiintuessa äänet vähenevät. 

Naksumista
tai sirinää!

Surinaa!

• Näitä ääniä voi kuulua tuulettimen ollessa käynnissä. Kun jääkaappi saavuttaa asetetun 
lämpötilan, tuulettimen ääntä ei enää kuulu. 

SSSRRR! Hyrinää!

• Huurteenpoistosyklin aikana vettä voi tippua lämmittimelle ja aiheuttaa kihahtavia ääniä.

Suhinaa!

Untitled-3   64 2021-01-19   �� 11:35:29



Suomi 65 

V
ianm

ääritys

• Jääkaapin jäähtyessä tai jäätyessä jäähdytyskaasua kulkee tiivistetyissä putkissa aiheuttaen 
kuplivia ääniä.

Kuplivaa ääntä!

• Jääkaapin lämpötilan noustessa tai laskiessa muoviosat supistuvat ja laajenevat aiheuttaen 
naksuvia ääniä. Näitä ääniä kuuluu huurteenpoistosyklin aikana tai elektronisten osien toimiessa.

Halkeilevaa ääntä!

• Jääkonemallien kanssa: Kun vesiventtiili avautuu jääkoneen täyttämiseksi, voi kuulua surisevaa 
ääntä.

• Paineen tasautuessa jääkaappia avattaessa tai suljettaessa voi kuulua humisevia ääniä.
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Turvallisuusohje

• Jotta laite hyödyntäisi kuluttamansa energian mahdollisimman tehokkaasti, kaikki sen sisällä 
olevat osat, esimerkiksi laatikot, lokerot, hyllyt ja jääpalalokero, tulisi pitää niissä paikoissa, joissa 
ne toimitettaessa olivat.

• Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaapistoon asennettavana kodinkoneena.

Asennusohje

Ilmastoluokitellut kylmälaitteet
Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa taulukossa ilmoitetulla ilmastoluokkansa 
mukaisella ympäristölämpötila-alueella.

Ilmastoluokan voi tarkistaa arvokilvestä. Jos lämpötila on ilmoitetun alueen ulkopuolella, tuote ei 
välttämättä toimi oikein.

Ilmastoluokka on merkitty jääkaapin sisäpuolella olevaan tarraan.

Tehokkaat lämpötilarajat

Jääkaappi on suunniteltu toimimaan normaalisti luokituksensa mukaisissa lämpötilarajoissa.

Luokka Merkki
Ympäristön lämpötilarajat (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561

Erittäin lauhkea SN +10–+32 +10–+32

Lauhkea N +16–+32 +16–+32

Subtrooppinen ST +16–+38 +18–+38

Trooppinen T +16–+43 +18–+43

HUOM.

Ympäristön lämpötila, ovien avaamistiheys ja jääkaapin sijoituspaikka saattavat vaikuttaa jääkaapin 
jäähdytyskykyyn ja virrankulutukseen. Suosittelemme tarvittaessa säätämään lämpötilaa.
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Lämpötilaohje

Suositeltu lämpötila
Ihanteellinen säilytyslämpötila-asetus:

• Jääkaappi: 3 °C
• Pakastin: -19 °C
• Jääkaapiksi muunnettu pakastin: 3 °C

HUOM.

Kunkin osaston optimaalinen lämpötila-asetus määräytyy ympäristön lämpötilan mukaan. 
Optimaalisen lämpötilan yläpuolella perustuu 25 °C:n ympäristön lämpötilaan.

Tehojäähdytys
Tehojäähdytys nopeuttaa jäähdytystä käyttämällä suurinta puhallinnopeutta. Jääkaappi käy täydellä 
puhallinnopeudella kaksi ja puoli tuntia ja palaa sen jälkeen takaisin aiempaan lämpötilaansa.

Tehopakastus
Power Freeze (Teho pakastus) nopeuttaa pakastusta käyttämällä suurinta puhallinnopeutta. 
Pakastin käy täydellä puhallinnopeudella 50 tuntia ja palaa sen jälkeen aiempaan lämpötilaansa. 
Jos haluat pakastaa suuren määrän ruokaa, ota Tehopakastus käyttöön vähintään 20 tuntia ennen 
pakastamista.

HUOM.

Kun käytät tätä toimintoa, jääkaapin energiankulutus kasvaa. Muista ottaa toiminto pois päältä ja 
palauttaa pakastin takaisin haluamaasi lämpötilaan, kun et enää tarvitse sitä.
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Säilymisen kannalta parhaat säilytystavat (vain soveltuvat mallit)
Peitä ruoat, jotta ne pysyisivät kosteina ja jottei niihin tarttuisi hajuja muista ruoista. Suuret astiat, 
joissa on esimerkiksi keittoa tai muhennosta, tulisi jakaa pienempiin annoksiin mataliin astioihin 
ennen niiden siirtämistä jääkaappiin. Suuret lihapalat tai kokonainen kana tulisi leikata pienemmiksi 
tai jakaa mataliin astioihin ennen niiden siirtämistä jääkaappiin.

Ruokien paikat

Hyllyt
Hyllyjen tulisi olla säädettävissä erilaisten pakkausten koon 
mukaisesti.

Erikoislokero

(Vain soveltuvissa malleissa.)

Tiivistetyissä vihanneslokeroissa on ihanteelliset 
säilytysolosuhteet hedelmille ja vihanneksille. Vihannekset 
edellyttävät tavallista enemmän kosteutta ja hedelmät taas 
vähemmän.

Vihanneslokeroissa on hallintalaitteet kosteustason 
säätämiseen. (* Riippuu mallista ja valituista ominaisuuksista.) 
Lämpötilansäädöllä varustettu lihalokero maksimoi lihan ja 
juustojen säilytysajan.

Ovessa säilyttäminen

Älä säilytä helposti pilaantuvia ruokia ovessa. Munat tulisi 
säilyttää hyllyllä myyntipakkauksessaan. Oven säilytyslokeroiden 
lämpötila vaihtelee enemmän kuin kaapin sisällä. Pidä ovi 
mahdollisimman paljon suljettuna.

Pakastinpuoli
Pakastimessa voit säilyttää pakasteita, valmistaa jääpaloja ja 
pakastaa tuoreita elintarvikkeita.

HUOM.

Pakasta vain tuoreita ruokia. Pidä pakastettavat ruoat erillään jo pakastetuista ruoista. Käytä 
pakasteille ilmatiiviitä rasioita, jotta ruoan maku ei häviäisi eikä ruoka kuivuisi.
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Jääkaapin ja pakastimen säilytysaikataulukko

Tuoreena säilyminen riippuu lämpötilasta ja kosteudelle altistumisesta. Koska tuotteissa olevat 
päivämäärät eivät saata toimia ohjeena tuotteiden turvalliseen käyttöön, noudata näitä vinkkejä ja 
käytä tätä taulukkoa viitteenä.

Maitotuotteet

Tuote Jääkaappi Pakastin

Maito 1 viikko 1 kuukausi

Voi 2 viikkoa 12 kuukautta

Jäätelö – 2-3 viikkoa

Luonnonjuusto 1 kuukausi 4–6 kuukautta

Tuorejuusto 2 viikkoa Ei suositella

Jogurtti 1 kuukausi –

Liha

Tuote Jääkaappi Pakastin

Tuoreet paistit, pihvit ja 
kyljykset

3–4 päivää 2-3 kuukautta

Tuore jauheliha tai 
muhennosliha

1-2 päivää 3-4 kuukautta

Pekoni 7 päivää 1 kuukausi

Makkarat; raaka porsas, nauta 
ja kalkkuna

1-2 päivää 1-2 kuukautta

Linnunliha/munat

Tuote Jääkaappi Pakastin

Tuore linnunliha 2 päivää 6-8 kuukautta

Linnunlihasalaatti 1 päivä –

Munat tuoreina kuorissaan 2-4 viikkoa Ei suositella
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Kala/äyriäiset

Tuote Jääkaappi Pakastin

Tuore kala 1-2 päivää 3–6 kuukautta

Kypsä kala 3–4 päivää 1 kuukausi

Kalasalaatti 1 päivä Ei suositella

Kuivattu tai säilykekala 3-4 viikkoa –

Hedelmät

Tuote Jääkaappi Pakastin

Omenat 1 kuukausi –

Persikat 2-3 viikkoa –

Ananas 1 viikko –

Muut tuoreet hedelmät 3-5 päivää 9-12 kuukautta

Vihannekset

Tuote Jääkaappi Pakastin

Parsa 2-3 päivää –

Parsakaali, ruusukaali, herneet 
ja sienet

3-5 päivää –

Kaali, kukkakaali, selleri, 
kurkku ja lehtisalaatti

1 viikko –

Porkkana, retiisi ja juurikkaat 2 viikkoa –

Untitled-3   70 2021-01-19   �� 11:35:30



Suomi 71 

Tiedot mallista ja varaosien tilaamisesta

Mallitiedot
Mallin EPREL-rekisteröinti:

1. Siirry osoitteeseen https://eprel.ec.europa.eu

2. Katso mallin tunniste tuotteen energiamerkinnästä ja kirjoita se hakukenttään.

3. Mallin energiamerkintätiedot tulevat näkyviin

Osatiedot
• Vähimmäisjakso, jonka ajan laitteen korjaamiseen tarvittavia varaosia on saatavilla:

- 7 vuotta: termostaatit, lämpötilantunnistimet, painetut piirilevyt ja valonlähteet, ovenkahvat, 
oven saranat, telineet, laatikot (rasiat ja lokerot)

- 10 vuotta: oven tiivisteet.
• Valmistajan kylmälaitteelle tarjoaman takuun vähimmäiskesto on 24 kuukautta.
• Tiedot varaosien tilaamisesta suoraan tai muiden valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun 

edustajan tarjoamien kanavien kautta:
• Tietoa ammattikorjauksesta on osoitteessa http://samsung.com/support.

Käyttäjän huolto-opas on saatavilla osoitteessa http://samsung.com/support.

Untitled-3   71 2021-01-19   �� 11:35:30



Ota yhteyttä SAMSUNG WORLD WIDE -palveluun

Jos sinulla on jotakin kysyttävää Samsungin tuotteista, ota yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun.

Maa Asiakaspalvelu Sivusto
NORWAY 21629099 www.samsung.com/no/support

DENMARK  707 019 70 www.samsung.com/dk/support

FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support

SWEDEN 0771 726 786 www.samsung.com/se/support

DA68-04277P-00
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