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Avkjølende sommertilbud
På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige 
netter, finnes det ikke noe bedre enn sted å flykte fra 
varmen enn til ditt eget behagelige kjølige hjem. Det nye 
klimaanlegget ditt bringer en slutt på utmattende, varme 
sommerdager og lar deg hvile.  
Gå seirende ut av kampen mot varmen i sommer, med ditt 
eget klimaanlegg.

Kostnadseffektivt system
Det nye klimaanlegget ditt gir ikke bare maksimal 
kjøleeffekt i sommer, men det kan også være en effektiv 
oppvarmingsmetode i vinter, med det avanserte 
"Varmepumpe"-systemet. Denne teknologien er opptil 
300 % mer effektiv enn elektriske oppvarming, slik at du 
kan redusere driftsutgiftene ytterligere. Nå kan du dekke 
behovet ditt hele året med ett klimaanlegg.

Fleksibel installasjon
Kanalmonterte klimaanlegg er utviklet for å være slankere 
og tilbyr ulike løsninger for rom i alle slags fasonger ved 
å tilpasses forskjellige krav til luftfordeling. Luftinntaket 
kan være enten under eller bakpå enheten, slik at 
installasjonen kan være fleksibel.

Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Innhold

Korrekt avhending av dette produktet
 (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret 
(for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre 
potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer 
avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse 
artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.  

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret 
skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du 
gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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Forholdsregler

Før du bruker det nye klimaanlegget, bør du lese denne håndboken nøye for å sikre at du 
vet hvordan du trygt og effektivt betjener de omfattende egenskapene og funksjonene i det 
nye apparatet.

Fordi følgende brukerinstruksjoner dekker ulike modeller, kan karakteristikkene på 
klimaanlegget avvike noe fra det som er beskrevet i denne håndboken. Hvis du har noen 
spørsmål, kontakt ditt nærmeste kontaktsenter eller finn hjelp og informasjon online, på 
www.samsung.com.

Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler:

ADVARSEL Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig personskade 
eller død.

FORSIKTIG Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig personskade 
eller skade på eiendom.

Følg instruksjonene.

IKKE forsøk.

Pass på at maskinen er jordet, for å unngå elektrisk støt.

Dra støpselet ut av stikkontakten.

IKKE demonter.

FOR INSTALLASJON  ADVARSEL

Bruk strømledningen med strømspesifikasjoner for produktet eller høyere og bruk 
ledningen kun for dette apparatet. I tillegg må du ikke bruke en skjøteledning.
 Forlengelse av kraftledningen kan føre til elektrisk støt eller brann.
 Bruk ikke en elektrisk omformer. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
 Hvis spenning/frekvens/merkestrøm tilstanden er forskjellig, kan det føre til brann.

Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller 
serviceselskap.  
 Hvis dette ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med 

produktet, eller skader.

Installer en bryter og en automatsikring dedikert til klimaanlegget.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Fest utedelen fast slik at den elektriske delen av utedelen ikke er eksponert.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
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Forholdsregler

FOR INSTALLASJON  ADVARSEL

Ikke installer dette apparatet i nærheten av en varmekilde eller brennbart 
materiale. Ikke installer dette apparatet i et fuktig, fettete eller støvete sted, på 
et sted som utsettes for direkte sollys eller vann (regndråper). Ikke installer dette 
apparatet på et sted der det kan lekke gass.
 Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Installer aldri utedelen på sted der det kan falle ned, som på en høy yttervegg.
 Hvis utedelen faller ned kan det føre til skade, død eller skade på eiendom.

Dette apparatet må jordes forskriftsmessig. Ikke jord apparatet til et gassrør, plast-
vannrør, eller telefonlinjer.
 Unnlatelse fra å gjøre dette kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer 

med produktet.
 Koble aldri strømledningen inn i en stikkontakt som ikke er jordet riktig, og sørg for at 

den er i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

FOR INSTALLASJON  FORSIKTIG

Installer apparatet på et jevnt og hardt gulv som tåler vekten.
 Hvis du ikke gjør det, kan det resultere i unormale vibrasjoner, støy, eller problemer 

med produktet.

Installer avløpsslangen riktig slik at vannet dreneres.
 Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i at vann lekker ut og skader  eiendom.

Når du installerer utendørsenheten, sørg for å koble til avløpsslangen slik at 
tømmingen gjøres riktig.
 Vann som genereres under oppvarming via utedelen kan flomme over og resultere i 

skade på eiendom.  
Spesielt om vinteren, hvis en isblokk faller, kan det føre til skade, død eller skade på 
eiendom.



5

NO
RSK

FOR 
STRØMFORSYNINGEN  ADVARSEL

Når strømbryteren er skadet, kontakt ditt nærmeste servicesenter.

Ikke trekk eller bøy strømledningen. Ikke vri eller knyt strømledningen. Ikke 
koble strømledningen over en metallgjenstand, plasser tunge gjenstander på 
strømledningen, sett strømledningen mellom objekter, eller skyv strømledningen 
inn i plassen bak apparatet. 
 Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

FOR 
STRØMFORSYNINGEN  FORSIKTIG

Kutt strømmen med strømbryteren når du ikke bruker klimaanlegget over en 
lengre periode eller under torden/lyn.  
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

FOR BRUK  ADVARSEL

Hvis apparatet oversvømmes, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis apparatet genererer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk, steng 
strømforsyningen umiddelbart og ta kontakt med nærmeste servicesenter.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle en gasslekkasje oppstår (for eksempel propangass, petroleumsgass, osv.), 
ventiler øyeblikkelig uten å røre strømledningen.  
Ikke ta på apparatet eller strømledningen. 
 Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
 En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann. 

For å klimaanlegget på nytt, ta kontakt med nærmeste servicesenter.
 Om ikke kan det føre til kortslutning, skade på ledningen, vannlekkasje, elektrisk støt 

eller brann.
 Leveransetjeneste for produktet er ikke tilgjengelig. Hvis du installerer produktet på 

annet sted, vil ytterligere byggeutgifter og et installasjonsgebyr belastes.
 Spesielt når du ønsker å installere produktet på et uvanlig sted, for eksempel i et 

industriområde eller i nærheten av kysten, hvor det utsettes for salt i luften, ta kontakt 
med nærmeste servicesenter.
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Forholdsregler

FOR BRUK  ADVARSEL

Ikke rør strømbryteren med våte hender.
 Dette kan gi elektrisk støt.

Ikke slå eller trekk i klimaanlegget med stor kraft.
 Dette kan føre til brann, personskade eller problemer med produktet.

Ikke plasser et objekt i nærheten av utedelen som gjør at barn kan klatre opp på 
maskinen.
 Dette kan resultere i at barnet skader seg selv alvorlig.

Ikke slå klimaanlegget av med strømbryteren når den er i drift.
 Å slå klimaanlegget av og på igjen med strømbryteren kan føre til gnist og resultere i 

elektrisk støt eller brann.  

Etter utpakking av klimaanlegget, hold all emballasje utilgjengelig for barn, 
ettersom emballasje kan være farlig for barn.
 Hvis et barn får en pose over hodet, kan det resulterer i kvelning.

Ikke sett dine fingre eller fremmede stoffer inn i utløpet når klimaanlegget er i 
gang eller frontpanelet lukkes.
 Påse at barn ikke skader seg selv ved å sette sine fingre inn i produktet.

Ikke rør frontpanelet med hendene dine ellr fingre under varmeoperasjonen. 
 Dette kan medføre elektrisk støt eller brannskader.

Ikke stikk fingrene eller fremmedlegemer inn i luftinntaket/-utløpet til 
klimaanlegget.
 Påse at barn ikke skader seg selv ved å sette sine fingre inn i produktet.

Ikke bruk dette klimaanlegget i lengre perioder av gangen på dårlig ventilerte 
steder eller i nærheten av syke mennesker.
 Siden dette kan være farlig på grunn av mangel på oksygen, åpne et vindu minst en 

gang i timen.



7

NO
RSK

FOR BRUK  ADVARSEL

Hvis et fremmedlegeme som f.eks. vann kommer inn i apparatet, må du kutte 
strømmen ved å trekke ut støpselet og slå strømbryteren. Kontakt deretter 
nærmeste servicesenter.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Prøv ikke å reparere, modifisere eller demontere apparatet.
 Ikke bruk annen sikring (for eksempel kopper, ståltråd, etc.) enn standard sikring.
 Hvis dette ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med 

produktet, eller skader.

FOR BRUK  FORSIKTIG

Ikke plasser gjenstander eller enheter under innendørsanlegget.
 Vann som drypper fra innendørsanlegget kan føre til brann eller skade på eiendom.

Kontroller at installasjonsrammen til utedelen ikke er ødelagt, minst en gang i 
året.
 Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i skade, død eller skader på eiendom.

Maks strøm måles i henhold til IEC-standard for sikkerhet, og strøm måles i 
henhold til ISO-standard for energieffektivitet.

Ikke stå på toppen av apparatet eller plasser gjenstander (for eksempel klesvask, 
tente stearinlys, tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier, metallgjenstander, etc.) 
på apparatet.
 Dette kan resultere i elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskade.

Apparatet må ikke brukes med våte hender.
 Dette kan gi elektrisk støt.

Ikke spray flyktig materiale, slik som insektmiddel, på overflaten av apparatet.
 Det er skadelig for mennesker og det kan også resultere i elektrisk støt, brann og 

problemer med produktet.

Ikke drikk vann fra klimaanlegget.
 Vannet kan være skadelig for mennesker.

Ikke slå på fjernkontrollen, og ikke demonter den.

Ikke berør rørene som er knyttet til produktet.
 Det kan føre til brannskader eller andre skader.
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Forholdsregler
FOR BRUK  FORSIKTIG

Ikke bruk dette klimaanlegget for å bevare presisjonsutstyr, mat, dyr, planter eller 
kosmetikk, eller andre uvanlige formål.
 Dette kan medføre skader på eiendom.

Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for luftstrømmen fra klimaanlegget i 
lengre perioder av gangen.
 Dette kan resultere i skader på mennesker, dyr eller planter.

Dette produktet skal ikke brukes av personer (gjelder også barn) med reduserte 
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, 
med mindre de blir passet på eller får instruksjoner om bruken av apparatet av en 
person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn må holdes under oppsyn for å 
unngå at de leker med apparatet.

For bruk i Europa: Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av 
personer som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne eller 
mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller får instruksjoner 
om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår farene som er involvert. 
Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke 
utføres av barn uten tilsyn.

FOR RENGJØRING  ADVARSEL

Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det. Ikke bruk benzen, tynner 
eller alkohol til å rengjøre apparatet.
 Dette kan føre til misfarging, deformering, skade, elektrisk støt eller brann.

Før du rengjør apparatet eller utfører vedlikehold, må du koble klimaanlegget fra 
stikkontakten og vent til viften stopper.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

FOR RENGJØRING  FORSIKTIG

Vær forsiktig ved rengjøring av overflaten av varmeveksleren på 
utendørsenheten, siden den har skarpe kanter.
 For å unngå å kutte fingrene dine, bruk tykke bomullshansker når du rengjører den.
Ikke rengjør innsiden av klimaanlegget selv.
 For rengjøring inne i apparatet, må du kontakte nærmeste servicesenter.
 Ved rengjøring av det interne filteret, se beskrivelsene i «Rengjøring og vedlikehold av 

klimaanlegget»-delen.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt, skade eller brann.
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Kontroll før bruk
Driftsområder

Tabellen nedenfor viser temperaturer og luftfuktighet der klimaanlegget kan betjenes.  
Se tabellen for effektiv bruk.

•	 	Den	standardiserte	temperaturen	for	oppvarming	er	7˚C.	Om	utendørstemperaturen	faller	til	0˚C	eller	under,	kan	
varmekapasiteten	bli	redusert	avhengig	av	temperaturtilstanden.	
Om	avkjøling	er	brukt	ved	over	32˚C	(innendørstemperatur),	vil	den	ikke	avkjøle	ved	fullstendig	kapasitet.

MERKNAD

•	 	Bruken	av	klimaanlegget	ved	relativ	fuktighet	over	det	som	er	forventet	(80%)	kan	
forårsake	dannelse	av	konsendat	og	lekkasje	av	vanndråper	på	gulvet.FORSIKTIG

Vedlikehold av klimaanlegget

Intern beskyttelse via enhetens kontrollsystem

	Denne	interne	beskyttelsen	er	i	drift	hvis	det	oppdages	en	intern	feil	i	klimaanlegget.

Type Beskrivelse

Mot kald luft Den	interne	viften	vil	slås	av	mens	varmepumpen	varmes	opp	for	å	unngå	kald	luft.

Tiningssyklus Den	interne	viften	vil	slås	av	mens	varmepumpen	varmes	opp	for	å	unngå	kald	luft.

Beskyttelse av det interne batteri Kompressoren	vil	slås	av	for	å	beskytte	det	interne	batteriet	når	klimaanlegget	drives	i	
kjølemodus.

Beskytt kompressor Klimaanlegget	starter	ikke	umiddelbart,	dette	for	å	beskytte	kompressoren	av	
utendørsdelen	etter	at	den	er	startet.

•	 	Hvis	varmepumpen	er	i	drift	i	varmemodus,	vil	tiningssyklusen	aktiviseres	for	å	hjelpe	til	å	fjerne	rim	fra	en	
utendørsenheten	ved	lave	temperaturer.	
Den	interne	viften	slås	av	automatisk	og	startes	bare	etter	tiningssyklusen	er	fullført.

MERKNAD

MODUS
DRIFTSTEMPERATUR INNENDØRS 

LUFTFUKTIGHET HVIS UTENFOR OMRÅDET
INNENDØRS UTENDØRS

KJØLING 18˚C	til	32˚C -20˚C	til	50˚C 80	%	eller	lavere Kondens	kan	oppstå	på	innendørsenheten	
med	fare	for	at	vannet	enten	blåser	av	eller	

drypper	på	gulvet.
Intern	beskyttelse	utløses,	og	

klimaapparatet	stopper.

TØRKING 18˚C	til	32˚C -20˚C	til	50˚C -

OPPVARMING 27˚C	eller	lavere -25˚C	til	24˚C - Intern	beskyttelse	utløses,	og	
klimaapparatet	stopper.
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Kontroll før bruk
Tips om bruk av klimaanlegget

Her er noen tips som du kan følge når du bruker klimaanlegget.

EMNE ANBEFALING

Kjøling •	 	Dersom	utetemperaturen	er	mye	høyere	enn	den	valgte	
innetemperaturen, kan det ta tid å få den indre temperaturen ned til 
ønsket temperatur.

•	 	Unngå	å	skru	temperaturen	kraftig	ned.	Klimaanlegget	vil	bruke	mer	
strøm uten at rommet avkjøles noe raskere.

Varme •	 	Siden	klimaanlegget	varmer	opp	rommet	ved	å	ta	varmeenergi	
fra uteluften, kan oppvarmingskapasiteten reduseres når 
utetemperaturen er ekstremt lav. Hvis du synes at klimaanlegget 
ikke gir nok varme, anbefales det at du bruker en annen varmekilde 
sammen med klimaanlegget.

Frost •	 	Når	klimaanlegget	brukes	i	oppvarmingsmodus,	vil	det	dannes	
rimfrost på grunn av temperaturforskjellen mellom enheten og luften 
utendørs.

 Hvis dette skjer, vil:
 - klimaanlegget stoppe oppvarmingen.
 -  Klimaanlegget vil automatisk skifte til avisningsmodus i 10 minutter.
 -  Dampen som produseres fra utendørsenheten i avisningsmodus er 

ikke farlig.
Du trenger ikke å gjøre noen ting, og etter ca. 10 minutter vil 
klimaanlegget fungere som normalt igjen.

 ❈ Enheten vil ikke fungere normalt når den begynner avisningen.

Fan (Vifte) •	 	Viften	vil	ikke	gå	på	ca.	3-5	minutter	til	å	begynne	med,	for	å	unngå	
eventuelle kalde gufs mens klimaanlegget varmes opp.

Høye 
innendørs/
utendørs 
temperaturer

•	 	Hvis	det	er	høy	temperatur	både	innendørs	og	utendørs	og	
klimaanlegget kjører i oppvarmingsmodus, vil noen ganger 
utendørsenhetens vifte og kompressor stoppe litt. Dette er normalt; 
vent til klimaanlegget slår seg på igjen.

Strømbrudd •	 	Hvis	det	oppstår	et	strømbrudd	mens	klimaanlegget	er	på,	vil	det	
umiddelbart stoppe og enheten slås av. Når strømmen kommer 
tilbake, vil klimaanlegget automatisk starte igjen.

Beskyttelsesmekanisme •	 	Hvis	klimaanlegget	akkurat	er	blitt	slått	på	etter	en	driftstans	eller	
at strømmen slås på, vil det ikke komme kald eller varm luft på 3 
minutter for å beskytte kompressoren til utendørsenheten.
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SMAL KANALMONTERT MODELL

Oversikt over delene

•	 	Klimaanlegget	og	indikatordelen	kan	se	litt	annerledes	ut	enn	på	illustrasjonen	ovenfor	avhengig	av	modell.
MERKNAD

MA-KANALMONTERT MODELL

Luftinntak
Luftutløp

Tak

Luftfilter (returluftsiden)

Luftinntak

Luftutløp

Tak

Luftfilter (returluftsiden)

Gratulerer med kjøpet av klimaanlegget. Vi håper du vil ha god nytte av funksjonene til klimaanlegget og holde deg avkjølt eller 
varm med optimal effektivitet. 
Les brukerhåndboken for å komme i gang og for å kunne gjøre best nytte av klimaanlegget.

 GLOBAL KANAL-type

Luftinntak

Luftutløp

Tak

Luftfilter (returluftsiden)
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Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegget

Rengjøring av filteret

•	 Illustrasjonen	som	vises	ovenfor	kan	avvike	fra	din	enhet	avhengig	av	modell.	
•	 	Etter	at	du	har	rengjort	filteret,	trykker	du	på	Filter Reset-knappen	på	fjernkontrollen	i	2	sekunder	for	å	nullstille	

påminnelsen for filterrengjøring. Filtereterindikatoren vil lyse når det er tid for rengjøring. 
MERKNAD

Smal kanalmontert modell 

1. Skyv ut luftfilteret på baksiden av panelet til høyre.

2. Rengjør filteret med en støvsuger eller myk børste. Hvis det er for mye støv, må du skylle det i rennende vann og 
deretter lufttørke det.

•	 For	optimal	ytelse,	gjentar	du	rengjøringen	annenhver	uke.
•	 	Hvis	luftfilteret	tørker	i	et	trangt	(eller	fuktig)	område,	kan	lukt	genereres.	Hvis	det	

skjer, må du rengjøre filteret igjen og tørke det i et godt ventilert område.

3. Sett luftfilteret tilbake i den opprinnelige stillingen.

For å oppnå best mulig ytelse fra klimaanlegget, må du rengjøre det med jevne mellomrom. For din egen sikkerhet må du 
koble fra strømforsyningen når du rengjør apparatet.
Når du skal rengjøre filteret, må du koble fra strømmen til enheten. Det vaskbare skumfilteret fanger opp store partikler fra 
luften. Filteret rengjøres med en støvsuger eller ved håndvask. 
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MA-kanalmontert modell 

1. Skyv ut luftfilteret på baksiden av panelet til høyre.

2. Rengjør filteret med en støvsuger eller myk børste. Hvis det er for mye støv, må du skylle det i rennende vann og 
deretter lufttørke det.

•	 For	optimal	ytelse,	gjentar	du	rengjøringen	annenhver	uke.

•	 	Hvis	luftfilteret	tørker	i	et	trangt	(eller	fuktig)	område,	kan	lukt	genereres.	Hvis	det	skjer,	
må du rengjøre filteret igjen og tørke det i et godt ventilert område.

3. Sett luftfilteret tilbake i den opprinnelige stillingen.

•	 Illustrasjonen	som	vises	ovenfor	kan	avvike	fra	din	enhet	avhengig	av	modell.	
•	 	Etter	at	du	har	rengjort	filteret,	trykker	du	på	Filter Reset-knappen	på	fjernkontrollen	i	2	sekunder	for	å	nullstille	

påminnelsen for filterrengjøring. Filtereterindikatoren vil lyse når det er tid for rengjøring. 
MERKNAD
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Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegget
GLOBAL KANAL (plastikktype) 

1. Trykk på begge krokene og dra filteret nedover.

2. Rengjør filteret med en støvsuger eller myk børste. Hvis det er for mye støv, må du skylle det i rennende vann og 
deretter lufttørke det.

•	 For	optimal	ytelse,	gjentar	du	rengjøringen	annenhver	uke.

•	 	Hvis	luftfilteret	tørker	i	et	trangt	(eller	fuktig)	område,	kan	lukt	genereres.	Hvis	det	skjer,	
må du rengjøre filteret igjen og tørke det i et godt ventilert område.

3. Sett luftfilteret tilbake i den opprinnelige stillingen.

•	 Illustrasjonen	som	vises	ovenfor	kan	avvike	fra	din	enhet	avhengig	av	modell.	
•	 	Etter	at	du	har	rengjort	filteret,	trykker	du	på	Filter Reset-knappen	på	fjernkontrollen	i	2	sekunder	for	å	nullstille	

påminnelsen for filterrengjøring. Filtereterindikatoren vil lyse når det er tid for rengjøring. 
MERKNAD
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GLOBAL KANAL (stålnettingtype) 

1. Trekk ut luftfilteret fra rammen.

2. Rengjør filteret med en støvsuger eller myk børste. Hvis det er for mye støv, må du skylle det i rennende vann og 
deretter lufttørke det.

•	 For	optimal	ytelse,	gjentar	du	rengjøringen	annenhver	uke.

•	 	Hvis	luftfilteret	tørker	i	et	trangt	(eller	fuktig)	område,	kan	lukt	genereres.	Hvis	det	skjer,	
må du rengjøre filteret igjen og tørke det i et godt ventilert område.

3. Sett luftfilteret tilbake i den opprinnelige stillingen.

•	 Illustrasjonen	som	vises	ovenfor	kan	avvike	fra	din	enhet	avhengig	av	modell.	
•	 	Etter	at	du	har	rengjort	filteret,	trykker	du	på	Filter Reset-knappen	på	fjernkontrollen	i	2	sekunder	for	å	nullstille	

påminnelsen for filterrengjøring. Filtereterindikatoren vil lyse når det er tid for rengjøring. 
MERKNAD
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Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode, tørk klimaanlegget for å holde det i best mulig stand.

		Tørk	klimaanlegget	grundig	ved	å	kjøre	i	vifte-modus	i	3	til	4	timer	og	steng	
strømforsyningen.  
Det kan være innvendige skader hvis fuktighet blir igjen i komponentene.

  Før du bruker klimaanlegget igjen, tørk de indre delene av klimaanlegget igjen ved å kjøre 
det	i	Fan	(Vifte)-modus	i	3	til	4	timer.	Dette	bidrar	til	å	fjerne	lukt	som	kan	ha	oppstått	fra	
fuktighet.

•	 	De	beskrevne	rutinene	bør	utføres	oftere	dersom	området	der	apparatet	er	installert	er	veldig	støvete.
MERKNAD

•	 	Disse	inngrepene	må	alltid	utføres	av	kvalifisert	personell.	For	mer	detaljert	
informasjon, se installasjonsdelen i manualen.FORSIKTIG

Periodiske kontroller

Referer til følgende tabell for å vedlikeholde klimaanlegget riktig.

Type Beskrivelse Månedlig Hver 4. 
måned

En gang i 
året

Innendørsenhet

Rengjør luftfilteret (1) ●

Rengjør kondensatavlederen (2) ●

Grundig rensing av varmeveksleren (2) ●

Rengjør røret til kondensatavlederen (2) ●

Bytte	batterier	i	fjernkontrollen	(1) ●

Utendørsenhet

Rengjør varmeveksleren på utsiden av enheten (2) ●

Rengjør varmeveksleren på innsiden av enheten (2) ●

Rengjør de elektriske komponentene med luft (2) ●

Kontroller at alle de elektriske komponentene er godt strammet (2) ●

Rengjør viften (2) ●

Kontroller at alle viftedeler er godt strammet (2) ●

Rengjør kondensatavlederen (2) ●

●:   Dette merket krever sjekk av innendørs-/utendørsanleggmed jevne mellomrom. Følg beskrivelsen for å vedlikeholde 
klimaanlegget riktig.

Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegget



17

NO
RSK

Tillegg

Feilsøking

Referer til følgende diagram hvis klimaanlegget fungerer unormalt. Dette kan spare 
tid og unødvendige utgifter.

PROBLEM LØSNING

Klimaanlegget 
starter ikke 
umiddelbart etter 
at det er blitt startet 
på nytt.

•	 	Anlegget	har	en	mekanisme	som	gjør	at	det	ikke	starter	
umiddelbart for å beskytte det mot overbelastning. 
Klimaanlegget vil starte etter 3 minutter.

Klimaanlegget 
fungerer ikke i det 
hele tatt.

•	 	Kontroller	at	støpselet	er	riktig	tilkoblet.	Sett	støpselet	riktig	i	
stikkontakten.

•	 Sjekk	om	overbelastningsbryteren	er	slått	av.
•	 Sjekk	om	det	er	strømbrudd.
•	 Sjekk	sikringen.	Kontroller	at	den	ikke	er	gått.

Temperaturen 
endres ikke.

•	 	Sjekk	om	du	har	valgt	viftemodus.	 
Trykk på Mode-knappen	på	fjernkontrollen	for	å	velge	en	annen	
modus.

Kjølig/varm luft 
kommer ikke ut av 
klimaanlegget.

•	 	Sjekk	om	den	innstilte	temperaturen	er	høyere	(lavere)	enn	
romtemperaturen. Trykk på Temperature-knappen på 
fjernkontrollen	for	å	endre	den	innstilte	temperaturen.	Trykk	på	
Temperature-knappen for å heve eller senke temperaturen.

•	 	Sjekk	om	luftfilteret	er	blokkert	av	smuss.	Rengjør	luftfilteret	
annenhver uke.

•	 	Sjekk	om	klimaanlegget	nettopp	er	blitt	slått	på.	Hvis	det	er	tilfelle,	
vent i 3 minutter. Det kommer ikke ut kjølig luft for å beskytte 
kompressoren til utendørsenheten. 

•	 	Kontroller	om	klimaanlegget	er	installert	på	et	sted	med	direkte	
sollys. Heng gardiner i vinduene for å øke kjøleeffekten.

•	 	Sjekk	at	dekselet	eller	andre	hindringer	ikke	er	nær	
utendørsenheten.

•	 Sjekk	om	kjølemiddelrøret	er	for	langt.
•	 Sjekk	om	klimaanlegget	bare	er	tilgjengelig	i	kjølemodus.
•	 Sjekk	om	fjernkontrollen	bare	er	tilgjengelig	for	kjølemodus.
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PROBLEM LØSNING

Viftehastigheten 
endrer seg ikke.

•	 	Sjekk	om	du	har	valgt	auto-	eller	tørkemodus. 
Klimaanlegget justerer automatisk viftehastigheten til auto i auto- 
eller tørkemodus.

Timerfunksjon kan 
ikke stilles inn.

•	 	Sjekk	om	du	trykker	på	av/på-knappen	på	fjernkontrollen	etter	at	
du har angitt klokkeslett.

Lukt trenger 
gjennom rommet 
under drift.

•	 	Kontroller	om	anlegget	brukes	i	et	røykfylt	område	eller	om	vond	
lukt kommer inn fra utsiden. Kjør klimaanlegget i viftemodus eller 
åpne vinduene for å lufte ut rommet.

Klimaanlegget lager 
en boblende lyd.

•	 	En	boblende	lyd	kan	høres	når	kjølemiddelet	sirkulerer	gjennom	
kompressoren. Kjør klimaanlegget i et valgt modus.

•	 	Når	du	trykker	på	av/på-knappen	på	fjernkontrollen,	kan	det	høres	
en lyd fra dreneringspumpen inne i klimaanlegget.

Det drypper 
vann ut av 
luftstrømbladene.

•	 	Sjekk	om	klimaanlegget	har	vært	i	kjølemodus	i	en	lengre	periode	
med luftstrømbladene nedover. Det kan dannes kondens på grunn 
av temperaturforskjellen.

Fjernkontrollen 
virker ikke.

•	 Sjekk	om	batteriene	er	utladet.
•	 Kontroller	at	batteriene	er	satt	riktig	i.
•	 Pass	på	at	ingenting	blokkerer	fjernkontrollens	sensor.
•	 	Kontroller	at	det	er	sterk	belysning	i	nærheten	av	klimaanlegget.	

Sterkt lys som kommer fra lysstoffrør eller neon kan avbryte 
elektriske bølger.

Klimaanlegget kan 
ikke skrus av eller 
på med den kablede 
fjernkontrollen.

•	 	Sjekk	om	du	har	stilt	inn	den	kablede	fjernkontroll	for	
gruppekontroll.

Den kablede 
fjernkontrollen 
virker ikke.

•	 	Se	etter	om	testindikatoren	vises	på	den	kablede	fjernkontrollen.	
Hvis det er tilfelle, slå av enheten, og slå av overbelastningsbryteren. 
Ring det nærmeste kontaktsenteret.

Indikatorene på det 
digitale displayet 
blinker.

•	 	Trykk	på	av/på-knappen	på	fjernkontrollen	for	å	slå	av	enheten,	og	
slå overbelastningsbryteren av. Slå dem deretter på igjen.

Tillegg
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Mål og vekt

Type Modell Nettodimensjoner (b x d x h) 
(mm) Nettovekt (kg)

Innendørsenhet

AC035JNMCEH 850	x	700	x	250 25

AC071JNMCEH 1200	x	700	x	250 32

AC100JNMCEH 1300	x	700	x	300 37

AC125JNMCEH 1300	x	700	x	300 37

Modellspesifikasjoner (mål og vekt)



SPØRSMÅL OG KOMMENTARER?

COUNTRY CALL OR VISIT US ONLINE AT 

UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support

EIRE 0818 717100 www.samsung.com/ie/support

GERMANY

0180 6 SAMSUNG bzw. 
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

www.samsung.com/de/support

FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support

ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support

SPAIN 0034902172678 
[HHP] 0034902167267 www.samsung.com/es/support

PORTUGAL 808 20 7267 www.samsung.com/pt/support

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

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com/nl/support

BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)

NORWAY 815 56480 www.samsung.com/no/support

DENMARK 70 70 19 70 www.samsung.com/dk/support

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

SWEDEN 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) www.samsung.com/se/support

POLAND

801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów 
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)

www.samsung.com/pl/support

HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648) www.samsung.com/hu/support

AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233

www.samsung.com/at/support

SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)

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

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

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

BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/support

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support

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

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

BULGARIA *3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия www.samsung.com/bg/support

ROMANIA *8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT www.samsung.com/ro/support

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

GREECE 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line

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

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

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



Klimaapparat
brukerhåndbok

imagine the possibilities
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Kanalmonterte modeller
Smal kanalmontert modell 
MA-kanalmontert modell
Global kanalen 




