
Čeština

Chladnička
uživatelská příručka

představte si všechny možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili produkt značky Samsung.

Volně stojící spotřebič

SECZ

RB28F* 
RB29F* 
RB29H* 
RB30F* 
RB31F* 
RB31H* 
RB32F* 
RB33F* 
RB34F*
RB39F*
RB30J3*
RB33J3*
RB37J*
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02_ bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

• Před použitím spotřebiče 
si důkladně přečtěte tuto 
příručku a uschovejte ji pro 
pozdější nahlédnutí.

• Používejte tento spotřebič pouze 
pro účely, k nimž je určen, a to 
způsobem popsaným v této 
příručce. Tento spotřebič není 
určen k používání osobami 
(včetně dětí) se sníženými 
psychickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi, nebo 
nezkušenými osobami, pokud 
nejsou pod dozorem nebo nebyly 
poučeny o způsobu používání 
spotřebiče osobou odpovědnou 
za jejich bezpečnost.

• Tento spotřebič mohou 
používat děti od 8 let a osoby 
se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s 
nedostatečnými zkušenostmi 
a znalostmi jedině v případě, 
že jsou pod dozorem nebo 
byly poučeny o bezpečném 
použití spotřebiče a chápou 
s ním spojená rizika. Děti si 
se spotřebičem nesmějí hrát. 
Čištění a údržbu nesmějí 
provádět děti bez dozoru.

• Varování a důležité pokyny 
týkající se bezpečnosti 
uvedené v této příručce 
nezahrnují všechny stavy a 
situace, které mohou nastat. 
Je vaší odpovědností 
postupovat při instalaci, 
údržbě a používání 
spotřebiče v souladu se 
zásadami zdravého rozumu, 
s opatrností a pečlivostí.

• Následující návod k obsluze 
slouží pro více modelů, vlastnosti 
vaší chladničky se mohou proto 
v některých detailech odlišovat 
od vlastností, popsaných v 
tomto návodu. Jako chladicí 
médium je použita látka R-600a 
nebo R-134a. Typ chladicího 
média použitého ve vaší 
chladničce je uveden na štítku 
umístěném na kompresoru na 
zadní straně spotřebiče nebo na 
štítku s hodnotami výkonu uvnitř 
chladničky. Obsahuje-li tento 
produkt hořlavý plyn (chladicí 
médium R-600a), obraťte se 
v případě likvidace produktu 
na místní úřady pro zajištění 
bezpečné likvidace.

• Aby nedošlo k tvorbě hořlavé 
směsi plynu se vzduchem 
v případě úniku z chladicího 

bezpečnostní informace
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bezpečnostní informace _03

okruhu, je třeba chladničku 
umístit do místnosti, jejíž 
minimální velikost závisí 
na množství použitého 
chladicího média.

• Nikdy nezapínejte 
chladničku, která vykazuje 
známky poškození. Jste-
li na pochybách, konzultujte 
problém s prodejcem. Velikost 
místnosti musí být 1 m³ na 
každých 8 g chladicího média 
R-600a použitého v chladničce. 
Množství chladicího média 
v příslušném spotřebiči je 
zobrazeno na identifikačním 
štítku uvnitř spotřebiče.

• Pokud chladicí médium unikne 
z okruhu, může vzplanout 
nebo způsobit poranění očí. 
Dojde-li k úniku chladicího 
média z trubky, nemanipulujte 
s otevřeným ohněm, odstraňte 
všechny hořlavé látky pryč od 
výrobku a okamžitě vyvětrejte 
místnost.

 - Pokud tak neučiníte, může 
dojít k požáru nebo explozi.

• Neskladujte v tomto zařízení 
výbušné látky, jako jsou 
například aerosolové spreje, 
společně s hořlavými 
pohonnými hmotami.

Důležité bezpečnostní 
symboly a opatření:

VÝSTRAHA

Riskantní a nebezpečné 
jednání, které může vést 
k vážnému zranění 
nebo usmrcení.

UPOZORNĚNÍ

Riskantní a nebezpečné 
jednání, které může vést 
k lehčímu zranění nebo 
k poškození majetku.

Nepokoušejte se.

Nerozebírejte.

Nedotýkejte se.

Pečlivě dodržujte 
pokyny.
Odpojte napájení ze 
zásuvky.
Ujistěte se, že je spotřebič 
uzemněn, aby nedošlo 
k úrazu elektrickým 
proudem.
Zavolejte kontaktní 
středisko, kde vám 
pomohou.

Poznámka.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


