
Українська 51

Мікрофіша

Торговельна марка Samsung

Модель RT38K5400** RT32K5000**

Категорія
7 (Холодильник-морозильник з морозильним 
відділенням, маркований чотирма зірочками 

(****))

Клас енергоефективності А+

Річний обсяг енергоспоживання (кВт•г/рік) 290 260

Об'єм (л)

Відділення для зберігання свіжих продуктів 295 249

Відділення для охолодження - -

Відділення для 
заморожування

Низькотемпературне 
відділення, марковане 

чотирма зірочками (****)
83 67

Низькотемпературне 
відділення, марковане 
двома зірочками (**)

6 5

Маркування найхолоднішого відділення

Температура відділень (°C)

Холодильне відділення +1...+7 +1...+6,5

Відділення для охолодження - -

Морозильне віділення -23…-15 -23…-15

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

Час автономного живлення без споживання енергії (год.) 13 10

Потужність заморожування (кг/24 год.) 6 4

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) 41

Вбудований -

Прилад для зберігання вина -

Untitled-19   51 2021-03-22   �� 4:10:30


	TMF_RT5000K_DA68-03721C-03_UK
	Інформація з техніки безпеки
	Важливі символи щодо безпеки та застереження:
	Знаки строгого попередження щодо транспортування і розміщення
	Критично важливі попередження щодо встановлення
	Застереження щодо встановлення
	Критично важливі попередження щодо експлуатації
	Застереження щодо використання
	Застереження щодо чищення
	Критично важливі попередження щодо утилізації
	Додаткові вказівки щодо належного користування
	Поради щодо заощадження енергії
	Цей пристрій призначений для використання в побутових і аналогічних умовах, наприклад:
	Інструкції щодо відходів електричного та електронного обладнання

	Розміщення
	Загальний огляд холодильника
	Покрокове встановлення

	Експлуатація
	Панель функцій
	Особливості

	Обслуговування
	Використання та догляд
	Чищення
	Заміна деталей

	Усунення несправностей
	Загальні вказівки

	Мікрофіша

	TMF_RT5000K_DA68-03721C-03_RU
	Меры предосторожности
	Важные знаки безопасности и меры предосторожности:
	Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке
	Важные замечания по установке
	Меры предосторожности при установке
	Важные замечания по использованию
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Меры предосторожности при очистке
	Важные замечания по утилизации
	Дополнительные советы по надлежащему использованию
	Советы по экономии энергии
	Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например
	Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования

	Размещение
	Краткий обзор холодильника
	Пошаговая установка

	Эксплуатация
	Панель функций
	Особенности

	Обслуживание
	Использование и уход
	Очистка
	Замена деталей

	Устранение неисправностей
	Общие неисправности


	TMF_RT5000K_DA68-03721C-03_RO
	Informaţii privind siguranţa
	Simboluri şi precauţii importante privind siguranţa:
	Semne de avertizare foarte importante pentru transport şi amplasare
	Avertismente esenţiale privind instalarea
	Atenţionări privind instalarea
	Avertismente esenţiale privind utilizarea
	Atenţionări privind utilizarea
	Atenţionări privind curăţarea
	Avertismente esenţiale privind casarea
	Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă
	Sfaturi pentru economisirea energiei
	Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie şi în aplicaţii similare, precum
	Instrucţiuni despre DEEE

	Instalarea
	Prezentarea pe scurt a frigiderului
	Instalarea pas cu pas

	Operaţii
	Panoul de caracteristici
	Caracteristici speciale

	Întreţinerea
	Manipularea şi întreţinerea
	Curăţarea
	Înlocuirea

	Depanarea
	Instrucţiuni generale





