
Klimaanlegg
Brukerhåndbok
AR**TXHZ***

 • Takk for at du kjøpte dette klimaanlegget fra Samsung. 

 • Før du begynner å bruke dette apparatet, må du lese nøye gjennom denne brukerhåndboken 
og ta godt vare på den for fremtidig referanse. 
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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.

Riktig kassering av batterier i dette produktet

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen indikerer at batteriene i dette produktet 
ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Der det er merket, 
angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over 
referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. 

Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, 
f.eks. REACH, WEEE, batterier, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
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  ADVARSEL!: Les denne håndboken
Les og følg all sikkerhetsinformasjon og instruksjoner før 
installasjon, bruk eller vedlikehold av dette apparatet. Feil 
installasjon, bruk eller vedlikehold av dette apparatet kan føre til 
dødsfall, alvorlig personskade eller materielle skader. Oppbevar 
disse instruksjonene sammen med dette apparatet. Denne 
håndboken kan endres. For den siste versjonen, besøk www.
samsung.com.

Siden instruksjonene i denne håndboken dekker forskjellige 
modeller, kan egenskapene til klimaanlegget avvike noe fra 
det som er beskrevet. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte 
tjenesteleverandøren eller besøke www.samsung.com.

Varsler og merknader

For å gjøre deg oppmerksom på sikkerhetsmeldinger og uthevet 
informasjon, bruker vi følgende varsler og merknader i denne 
håndboken:

  ADVARSEL!
Fare eller utrygg praksis som kan føre til alvorlig personskade eller 
død.

  FORSIKTIG!
Fare eller utrygg praksis som kan føre til personskade eller skade på 
eiendom.

 VIKTIG!
Informasjon av spesiell interesse

 MERK! 
Tilleggsinformasjon som kan være nyttig

Sikkerhetsinformasjon 
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ADVARSEL!: Materiale med lav brennhastighet  
(apparatet er fylt med R-32.)

Bruker- og installasjonshåndbøkene bør leses nøye.

Bruker- og installasjonshåndbøkene bør leses nøye.

Servicehåndboken bør leses nøye.

FOR GENERELT

Dette apparatet skal ikke brukes av personer (barn inkludert) 
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller 
med mangel på erfaring og kunnskap, om de ikke har fått hjelp 
eller instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er 
ansvarlig for sikkerheten deres. Barn bør overvåkes for å sikre 
at de ikke leker med apparatet.
For bruk i Europa: Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte 
år og eldre, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de 
har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en 
sikker måte og forstår de involverte farene. Barn skal ikke leke 
med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke 
utføres av barn uten tilsyn.

 VIKTIG!
Dette produktet er behandlet med biociden sølvsinkzeolitt for å 
kunne utføre sin antimikrobielle funksjon.

Sikkerhetsinformasjon 
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INSTALLASJON

  ADVARSEL!
Bruk en strømledning med dette produktets 
strømspesifikasjoner eller høyere, og bruk kabelen kun til dette 
apparatet. Ikke bruk en skjøtekabel.
 • Å forlenge strømledningen kan føre til elektrisk støt eller 

brann.
 • Ikke bruk en elektrisk transformator. Dette kan føre til 

elektrisk støt eller brann.
 • Hvis forholdet spenning/frekvens/merkestrøm er forskjellig, 

kan det forårsake brann. 
Dette apparatet må installeres av en autorisert installatør.
 • Unnlatelse av å gjøre dette, kan føre til elektrisk støt, brann, 

eksplosjon, problemer med produktet eller personskader, og 
det kan også annullere garantien på det installerte produktet.

Installer en isolasjonsbryter ved siden av klimaanlegget (men 
ikke på panelene på klimaanlegget) og skillebryter dedikert for 
klimaanlegget.
 • Dersom du gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Fest utendørsenheten godt slik at den elektriske delen av 
utendørsenheten ikke er eksponert.
 • Manglende overholdelse av dette kan føre til elektrisk støt, 

brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
Ikke installer dette apparatet i nærheten av en ovn eller 
brennbart materiale. Ikke installer dette apparatet på et 
sted med fuktighet, olje eller mye støv eller på et sted som 
eksponeres for direkte solskinn og vann (eller regn). Ikke 
installer dette apparatet på et sted der det kan oppstå 
gasslekkasje.
 • Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
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Ikke installer utendørsapparatet for eksempel høyt oppe på en 
utvendig vegg der den kan falle ned.
 • Hvis utendørsapparatet faller ned, kan det forårsake 

personskade, død eller skade på eiendom.
Dette apparatet må jordes på riktig måte. Apparatet må ikke 
jordes ved hjelp av gassrør, vannrør i plast eller telefonledning.
 • Dersom du gjør det, kan du få elektrisk støt, eller det kan 

resultere i brann og eksplosjon.
 • Bruk en stikkontakt med jording.

  FORSIKTIG!
Dekk til klimaanlegget med PE BAG etter installasjonen, og 
fjern den når du setter i gang klimaanlegget.
Installer apparatet på et jevnt og hardt gulv som kan støtte 
vekten.
 • Hvis du ikke gjør det, kan det føre til unormale vibrasjoner, 

støy eller problemer med produktet.
Installer avløpsslangen ordentlig slik at vannet tappes riktig.
 • Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til vann som renner over 

og materielle skader. Unngå å legge avløp til avfallsrør, da det 
kan oppstå lukt i fremtiden.

Produktet skal oppbevares i et rom uten antennelseskilder 
(f.eks. åpen ild, gassapparat, elektrisk varmeovn, etc.).
 • Vær oppmerksom på at kjølemediet avgir ikke noen lukt.

Når du installerer utendørsenheten, må du sørge for å koble til 
avløpsslangen slik at dreneringen utføres riktig.
 • Vannet som genereres under oppvarming av 

utendørsenheten, kan strømme over og føre til materielle 
skader.  
Spesielt om vinteren, hvis en isblokk faller, kan det føre til 
personskade, død eller skade på eiendom.
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Ikke installer produktet i et rom der det kreves termo-
hygrostat (f.eks. serverrom, maskinrom, datamaskinrom, osv.)
 • Slike rom gir ikke optimale driftsforhold for produktet, og 

derfor kan ytelsen være dårlig i slike rom.

STRØMTILFØRSEL

  ADVARSEL!
Hvis strømbryteren er skadet, må du kontakte nærmeste 
servicesenter.
Ikke dra i eller bøy strømkabelen for mye. Ikke vri eller lag 
knute på strømkabelen. Ikke hekt strømkabelen på en 
metallgjenstand, plasser en tung gjenstand på strømkabelen, 
før strømkabelen inn mellom gjenstander eller trykk 
strømkabelen inn i rommet bak produktet.
 • Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av 
produsenten, serviceagenten eller lignende kvalifiserte 
personer for å unngå fare.

  FORSIKTIG!
Når klimaanlegget ikke er i bruk over en lengre periode eller 
ved tordenvær, må strømmen slås av med automatsikringen.
 • Dersom du gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
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FOR BRUK

  ADVARSEL!
Hvis apparatet kommer under vann, må du kontakte nærmeste 
servicesenter.
 • Dersom du gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis apparatet avgir en merkelig lyd, en brennende lukt 
eller røyk, må du straks slå av strømforsyningen og kontakte 
nærmeste servicesenter.
 • Dersom du gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle funksjonsfeil, må du øyeblikkelig stoppe driften av 
klimaanlegget og koble fra hele strømsystemet. Kontakt 
deretter autorisert servicepersonell.
Hvis det oppstår en gasslekkasje (for eksempel propangass, 
flytende petroleumsgass (LPG) osv.), må du straks lufte 
ut uten å røre strømkabelen. Ikke berør apparatet eller 
strømledningen.
 • Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
 • En gnist kan forårsake eksplosjon eller brann.

Kontakt nærmeste servicesenter for å installere klimaanlegget 
på nytt.
 • Manglende overholdelse av dette kan føre til problemer med 

produktet, vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
 • Det følger ingen leveringstjeneste med produktet. Hvis du 

installerer produktet på nytt et annet sted, vil det påløpe 
ytterligere arbeidsutgifter og et installasjonsgebyr.

 • Særlig hvis du ønsker å installere produktet på et uvanlig 
sted, for eksempel i et industriområde eller i nærheten av 
sjøen der det eksponeres for salt i luften, må du kontakte 
nærmeste servicesenter.
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Ikke berør skillebryteren med våte hender.
 • Dette kan føre til elektrisk støt.

Ikke slå av klimaanlegget med skilletbryteren mens det er i 
drift.
 • Å slå av klimaanlegget og deretter på igjen med 

skillebryteren, kan føre til gnist og elektrisk støt eller brann.
Når du har pakket ut klimaanlegget, må du holde alt 
emballasjemateriale godt utenfor barns rekkevidde, siden 
emballasjematerialer kan være farlige for barn.
 • Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det forårsake 

kvelning.
Ikke berør luftstrømbladet med hendene eller fingrene under 
oppvarming.
 • Dette kan føre til elektrisk støt eller brannskader.

Ikke stikk fingrene eller fremmedlegemer inn i luftinntaket/-
uttaket på klimaanlegget.
 • Vær spesielt forsiktig så barn ikke skader seg ved å stikke 

fingrene inn i produktet.
Ikke slå på eller dra i klimaanlegget med stor kraft.
 • Dette kan forårsake brann, personskade eller problemer med 

produktet.
Ikke plasser en gjenstand i nærheten av utendørsenheten som 
gjør det mulig for barn å klatre opp på maskinen.
 • Dette kan føre til at barn skader seg i alvorlig grad.

Ikke bruk dette klimaanlegget i lange perioder på et dårlig 
ventilert sted eller i nærheten av uføre personer.
 • Siden dette kan være farlig på grunn av mangel på oksygen, 

må du åpne et vindu minst en gang i timen.
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Ikke bruk andre midler til å fremskynde avrimingen eller til 
rengjøring av produktet enn det som er anbefalt av Samsung.
Ikke stikk hull på eller brenn produktet.
Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.
Hvis noe fremmed stoff som vann har kommet inn i apparatet, 
må du slå av strømforsyningen og kontakte nærmeste 
servicesenter.
 • Dersom du gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke forsøk å reparere, ta fra hverandre eller modifisere 
apparatet på egen hånd.
 • Ikke bruk andre sikringer (for eksempel av kobber, ståltråd 

osv.) enn standardsikringer.
 • Manglende overholdelse av dette kan føre til elektrisk støt, 

brann, problemer med produktet eller personskade.

  FORSIKTIG!
Ikke plasser gjenstander eller enheter under innendørsenheten.
 • Vann som drypper fra innendørsenheten, kan føre til brann 

eller materielle skader. 
Kontroller at installasjonsrammen til utendørsenheten ikke er 
ødelagt minst én gang i året.
 • Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til personskade, død eller 

skade på eiendom.
For å forhindre personskade, må du sørge for å endre 
retningene til de horisontale luftstrømbladene etter å ha 
stoppet bevegelsene til det vertikale luftstrømsbladet. (I 
tilfelle du justerer den horisontale luftstrømmen manuelt)
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Når klimaanlegget ikke fungerer som det skal for kjøling eller 
oppvarming, er det mulig at kjølemediet lekker. Hvis det er 
lekkasje, må du stoppe driften, lufte ut rommet og kontakte 
forhandleren din umiddelbart for å etterfylle kjølemedium.
Kjølemediet er ikke skadelig. Imidlertid, hvis det kommer i 
kontakt med brann, kan det generere skadelige gasser med 
risiko for brann.
Under transport av innendørsenheten skal rørledningene være 
tildekket med braketter for beskyttelse. Ikke flytt produktet 
når du holder i rørledningene.
 • Det kan forårsake gasslekkasje.

Ikke installer produktet i fartøy eller i et kjøretøy (for eksempel 
en bobil).
 • Salt, vibrasjon eller andre miljøfaktorer kan føre til 

funksjonsfeil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke stå på toppen av apparatet eller plasser gjenstander (for 
eksempel klesvask, tente stearinlys, tente sigaretter, servise, 
kjemikalier, metallgjenstander osv.) på apparatet.
 • Dette kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med 

produktet eller personskade.
Ikke betjen apparatet med våte hender.
 • Dette kan føre til elektrisk støt.

Ikke spray flyktige stoffer, for eksempel insektmiddel, på 
apparatets overflate.
 • Disse kan i tillegg til å være skadelige for mennesker også føre 

til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.
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Ikke drikk vannet fra klimaanlegget.
 • Vannet kan være skadelig for mennesker.

Ikke støt borti, rist, slipp i bakken eller forsøk å demontere 
fjernkontrollen.
Når du bytter ut fjernkontrollbatteriene, må du holde dem 
utenfor rekkevidde for spedbarn. 
 • Hvis et spedbarn spiser batterier, må du umiddelbart kontakte 

lege.
Når du bytter ut fjernkontrollbatteriene, må du passe på ikke å 
få batterivæsken på huden din.
 • Batterivæske er skadelig for mennesker.

Ikke berør rørene koblet til produktet.
 • Dette kan føre til brannskader eller personskade.

Ikke kutt eller brenn kjølemiddelbeholderen eller -rørene.
Ikke pek luftretningen mot peisen eller varmeren.
Ikke bruk dette klimaanlegget til å bevare presisjonsutstyr, 
mat, dyr, planter eller kosmetikk, eller til andre uvanlige 
formål.
 • Dette kan føre til skade på eiendom.

Unngå å utsette mennesker, dyr eller planter direkte for 
luftstrømmen fra klimaanlegget i lange perioder.
 • Dette kan føre til skade på mennesker, dyr eller planter.
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RENGJØRING

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

støt eller brann.
Før rengjøring eller vedlikehold må du kutte strømforsyningen 
og vente til viften stopper.
 • Dersom du gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

  FORSIKTIG!
Vær forsiktig når du rengjør overflaten på varmeveksleren til 
utendørsenheten, siden den har skarpe kanter.
 • Dette bør gjøres av en kvalifisert tekniker. Kontakt 

installatøren eller servicesenteret.
Ikke rengjør innsiden av klimaanlegget på egen hånd.
 • Kontakt det nærmeste servicesenteret for rengjøring inne i 

apparatet.
 • Når du rengjør filteret, se beskrivelsene i «Rengjøring»-

avsnittet.
 • Unnlatelse av å gjøre det, kan føre til skade, elektrisk støt eller 

brann.
 • Sørg for å forhindre personskader fra skarpe kanter på 

overflaten når du håndterer varmeveksleren.
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Oversikt over innendørsenheten
Utseendet til det faktiske produktet kan avvike noe fra bildet nedenfor.

01

03

02

04

05
06

08

07

01 Luftinntak

02 Luftfilter

03 Frontpanel

04 Luftstrømblad (opp og ned)

05 Luftstrømblad (venstre og høyre)

06 Av/på-knapp/fjernkontrollmottaker

07 Romtemperatursensor

08 Skjerm

Skjerm

01

02 03

01 Temperaturindikator (numerisk) 
Filtertilbakestillingsindikator ( )  
Automatisk rengjøring-indikator ( )  
Avrimingsindikator ( )

02 Tidtakerindikator 
good'sleep-indikator

03 Eco-indikator

Komme i gang
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Oversikt over fjernkontrollen

08

09

07

01

05

06

15

16

17

19

20

02

03

04

10

11

12
18

13

14

01 Innstilt temperatur-indikator
02 Tidtakeralternativ-indikator
03 Valgt betjeningsmodus
04 Alternativer
05 Indikator for lavt batteri
06 Send-indikator
07 Valgt viftehastighet
08 Vertikal luftsvingindikator
09 Horisontal luftsvingindikator
10 På/av-knapp
11 Temperaturknapp
12 Timer knapp
13 Knapp for viftehastighet
14 Retning-/valgknapp
15 Vertikal luftsvingknapp
16 Mode knapp
17 Fast/Eco knapp
18 Horisontal luftsvingknapp

 • Den horisontale luftsvingfunksjonen er ikke 
tilgjengelig for denne modellen. Horisontal 
luftstrøm kan justeres manuelt.

19 Options/Clean knapp
20 SET-knapp / temperaturtype-knapp (℃↔℉) 

  MERK!

 • Selv om Purify,  (Horisontal luftsving), 
Usage, Direct og Indirect vises på displayet til 
fjernkontrollen, er det ikke tilgjengelig for denne 
modellen.

Bytte av fjernkontrollbatteriene

To 1,5 V AAA-batterier

De fleste bruksanvisninger i denne håndboken krever bruk av fjernkontrollen.
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Velge en driftsmodus

For å endre aktuell modus mellom Auto, Cool, Dry, Fan og Heat, trykk 
på  (Modus)-knappen.

  MERK!

Du kan bruke modusene Cool, Dry og Heat  i følgende driftsområde.

Modus Cool Dry Heat

Innetemperatur 16 °C ~ 32 °C 18 °C ~ 32 °C 27 °C eller mindre

Utetemperatur -10 °C ~ 46 °C -10 °C ~ 46 °C −15 ℃ ~ 24 ℃¹⁾

Innendørs 
luftfuktighet

Relativ 
luftfuktighet 
på 80 % eller 

mindre²⁾

_ _

¹⁾  Hvis utetemperaturen synker til -15 ℃, kan varmekapasiteten 
synke med så mye som 60–70 %.

²⁾  Hvis klimaanlegget drives i Cool-modus i et miljø med høy 
luftfuktighet over en lengre periode, kan det oppstå kondens.

 • Vil du har mer informasjon om utendørstemperaturen i 
multisystemet, kan du se i brukerhåndboken for multisystemet.

Du kan veksle mellom Celsius- og Fahrenheit-indikasjoner på 
fjernkontrollen.

▶ Trykk og hold i tre eller flere sekunder.

  MERK!

 • Temperaturindikasjonenen på innendørsenheten er ikke byttet.
 • Denne funksjonen blir avbrutt når batteriene til fjernkontrollen 

byttes ut. I dette tilfellet, kjør denne funksjonen igjen.

Du kan bruke klimaanlegget enkelt ved å velge en modus og deretter ved å kontrollere temperatur, 
viftehastighet og luftretning.

Betjening av fjernkontrollen
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Angi temperatur

For å kontrollere temperaturen i hver modus, trykk på  
(temperatur)-knappen:

Modus Temperaturkontroll

Auto/Cool/
Heat Juster med 1 ℃ fra 16 ℃ til 30 ℃.

Dry Juster med 1 ℃ fra 18 ℃ til 30 ℃.

Fan Ingen temperaturkontroll.

Justere viftehastighet

Du kan velge følgende viftehastigheter i hver modus:

Modus Tilgjengelige viftehastigheter

Auto/Dry  (auto)

Cool/Fan/Heat  (Auto),  (Low),  (Med),  (High), 
 (Turbo) 

Justere luftstrømretning

Hold luftstrømmen i en konstant retning ved å stoppe bevegelsen til 
de vertikale luftstrømbladene.

I bruk ▶

  MERK!

 • Hvis du justerer det vertikale luftstrømsbladet manuelt, kan det hende 
at det ikke lukkes helt når du slår av klimaanlegget.

 • Bruk alltid fjernkontrollen til å justere luftstrømbladene. Ikke flytt 
bladene for hånd. Det kan hende at de ikke fungerer normalt.

 • Du kan ikke kontrollere den vertikale luftstrømretningen i Cool-modus 
når good'sleep-funksjonen er på.
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Auto-modus

Bruk Auto-modus til å starte den kraftige kjøle- eller 
varmefunksjonen til å nå ønsket temperatur automatisk. Når 
forskjellen mellom romtemperaturen og den innstilte temperaturen 
synker, kontrollerer klimaanlegget viftehastigheten og 
luftstrømretningen.

▶ ▶ Velg Auto.

 MERK!

 • Når romtemperaturen er høyere enn den innstilte temperaturen, 
produserer klimaanlegget automatisk kjølig luft.

 • Når romtemperaturen er lavere enn den innstilte temperaturen, 
produserer klimaanlegget automatisk varm luft.

Cool-modus

Bruk Cool-modus for å holde rommet kjølig når det er varmt ute.

▶ ▶ Velg Cool.

 MERK!

 • Vi anbefaler å holde temperaturforskjellen mellom inneluften og 
utendørsluften på maks. 5 °C.

 • Etter å ha valgt Cool-modusen, velger du ønsket funksjon, 
temperatur og viftehastighet.

 ‒ For å avkjøle raskere, velg en lavere temperatur og en raskere 
viftehastighet.

 ‒ Velg en høyere temperatur og en lavere viftehastighet for å 
spare energi.

 ‒ Når romtemperaturen nærmer seg den innstilte 
temperaturen, vil kompressormotoren bremse for å spare 
energi.

Smarte funksjoner

Smartfunksjoner
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Dry-modus

Bruk Dry-modusen i regn eller fuktig vær.

▶ ▶ Velg Dry.

 MERK!

 • Riktig innstilt temperaturområde for avfukting er 24 til 26 ℃. 
Hvis du føler at den nåværende luftfuktigheten virker høy, bruk 
en lavere innstilt temperatur.

 • Du kan ikke bruke Dry-modus for oppvarming. Dry-modus er 
designet for å produsere avkjølende sideeffekt.

Fan-modus

Bruk Fan-modus for å kjøre klimaanlegget som en gulvvifte, noe som 
gir en bris uten oppvarming eller kjøling.

▶ ▶ Velg Fan.

 MERK!

 • Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode, 
kjør det i Fan-modus i tre til fire timer for å tørke de interne 
komponentene.

 • Utendørsenheten fungerer ikke i Fan-modus. Dette er normalt og 
ikke en feil med klimaanlegget.
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Heat-modus

Bruk Heat-modusen for å holde deg varm.

▶ ▶ Velg Heat.

 MERK!

 • Mens klimaanlegget varmer opp, kan det hende viften ikke går i 
tre til fem minutter i begynnelsen for å hindre kald vind.

 • Hvis klimaanlegget ikke er varmt nok, bruk et ekstra 
oppvarmingsapparat i kombinasjon med klimaanlegget.

Automatisk avriming

Når utetemperaturen er lav og luftfuktigheten er høy, kan det 
utvikle seg frost på varmeveksleren utendørs, noe som kan redusere 
varmeeffektiviteten. Når disse forholdene er oppfylt mens Heat-
modus er på, kjører klimaanlegget avrimingsfunksjonen i fem til tolv 
minutter for å fjerne frost fra varmeveksleren utendørs. 

 MERK!

 • Når avrimingsfunksjonen er på, vises  (avriming)-
indikatoren påinnendørsenhetens display. Damp produseres på 
utendørsenheten, og klimaanlegget flytter luftstrømbladene 
til laveste stilling for å forhindre at kald luft kommer ut fra 
innendørsenheten.

 • Du kan ikke velge andre funksjoner med fjernkontrollen før 
avrimingsfunksjonen er ferdig.



22

Smartfunksjoner til forskjellige ting

Norsk

Sm
artfunksjoner

Sm
artfunksjoner

Smartfunksjoner til forskjellige ting

Fast-funksjon

Bruk Fast-funksjonen for å raskt avkjøle eller varme opp 
rommet ditt. Denne funksjonen er den kraftigste kjøle- og 
oppvarmingsfunksjonen på klimaanlegget. Du kan velge denne 
funksjonen i modusen Cool eller Heat.

I Cool- eller Heat-modus ▶

 MERK!

 • Du kan endre luftstrømretningen, men du kan ikke endre innstilt 
temperatur og viftehastighet.

 • Når du velger Fast-funksjonen i Heat-modusen, kan det hende 
at du ikke kan øke viftehastigheten i tre til fem minutter mens 
enheten varmes opp.

 • Når du velger Fast-funksjonen, avbrytes Eco-, good'sleep- og 
Quiet-funksjonen.

 • Du kan også starte Fast-funksjonen fra Options-menyen:

I Cool- eller Heat-modus ▶ ▶ ▶

Velg Fast. ▶
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Quiet-funksjon

Bruk Quiet-funksjonen for å redusere enhetens driftsstøy. Du kan 
velge denne funksjonen i modusen Cool eller Heat.

I Cool- eller Heat-modus ▶ ▶ ▶

Velg Quiet. ▶

 MERK!

 • Du kan endre innstilt temperatur og luftstrømretningen, men du 
kan ikke endre viftehastigheten.

 • Når du velger Quiet-funksjonen, avbrytes Eco-, good'sleep- og 
Fast-funksjonen.

Beep-funksjon

Bruk Beep-funksjonen for å slå av eller på pipetonen som høres når 
du trykker på en knapp på fjernkontrollen.

▶ ▶ Velg Beep. ▶
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Displaybelysningsfunksjon

Bruk displaybelysningsfunksjonen for å slå av eller på belysningen 
på displayet til innendørsenheten.

▶ ▶ Velg Display. ▶

 MERK!

 • Hvis du endrer aktuell modus eller funksjon når Display-
belysningensfunksjonen er på, slås display-belysningsfunksjonen 
på i 5 sekunder før den slås av igjen.

 • Vil du slå av Display-belysningsfunksjonen, kjører du metoden 
ovenfor på nytt. Du kan eventuelt slå produktet av og på.
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Eco-funksjon

Denne funksjonen støttes ikke av multisystemet. 

Bruk Eco-funksjonen for å redusere strømforbruket mens du holder 
deg avkjølt eller varm. Du kan velge denne funksjonen i modusen 
Cool eller Heat.

I Cool- eller Heat-modus ▶

  MERK!

 • Når Eco-funksjonen starter, vises mønsteret  på 
fjernkontrollen i noen sekunder og vertikal luftsvingning 
begynner.

 • Du kan endre innstilt temperatur, luftstrømretning og 
viftehastighet.

 • De tillatte innstilte temperaturene mens Eco-funksjonen er på er:

Modus
Minimum innstilt 

temperatur
Maksimum innstilt 

temperatur

Cool 24 ℃ 30 ℃

Heat 16 ℃ 30 ℃

 • Hvis du endrer den innstilte temperaturen til å være utenfor det 
tillatte området for gjeldende modus, tilbakestilles den innstilte 
temperaturen automatisk til å være innenfor området.

 • Når du slår av Eco-funksjonen, fortsetter luftsvingingen. Bruk  
(Vertikal luftsving)-knappen for å slå den av.

 • Når du velger Eco-funksjonen, avbrytes good'sleep-, Fast- og 
Quiet-funksjonen.

 • Du kan også starte Eco-funksjonen fra Options-menyen:

I Cool- eller Heat-modus ▶ ▶ ▶

Velg Eco. ▶

Funksjoner for energisparing
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Tidsinnstilt på- / tidsinnstilt av-funksjon

Bruk tidsinnstilt av/på-funksjonen for å slå klimaanlegget av eller på 
etter en periode. Å planlegge tidsperioder før klimaanlegget slås av 
eller på, hjelper deg med å bruke klimaanlegget økonomisk.

▶ Velg On eller Off ▶

(Still inn tidsperioden.) ▶

 MERK!

 • For å avbryte tidsinnstilt av/på-funksjonen, still tidsperioden til 
0,0.

 • Når du starter Tidsinnstilt av/på-funksjonen, vises  (Tidtaker)-
indikatoren på innendørsenhetens display.

 • Du kan stille tidsperioden fra 0,5 til 24 timer. 
 • Du kan ikke angi samme tidsperiode for både tidsinnstilt på- og 

tidsinnstilt av-funksjon.

Kombinere tidsinnstilt på og tidsinnstilt av

Når 
klimaanlegget 

er av

Eksempel: Tidsinnstilt på 3 timer, Tidsinnstilt av 
5 timer
Klimaanlegget slås på 3 timer etter siste gang 
du trykker på  (SETT)-knappen for å starte 
tidsinnstilt av/på-funksjon, forblir på i to timer og 
slår seg deretter av igjen.

Når 
klimaanlegget 

er på

Eksempel: Tidsinnstilt på 3 timer, Tidsinnstilt av 
1 time
Klimaanlegget slås av 1 time etter siste gang 
du trykker på  (SETT)-knappen for å starte 
tidsinnstilt av/på-funksjon, forblir av i to timer og 
slår seg deretter på igjen.
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good'sleep-funksjon

Bruk good'sleep-funksjonen for å spare energi mens du sover. Du 
kan velge denne funksjonen i modusen Cool eller Heat.

I Cool- eller Heat-modus ▶ (Velg .) ▶

(Still inn tidsperioden.) ▶

 MERK!

 • For å avbryte good'sleep-funksjonen, still tidsperioden til 0,0.
 • Når du starter good'sleep-funksjonen, vises  (Tidtaker)-

indikatoren på innendørsenhetens display.
 • Du kan stille tidsperioden fra 0,5 til 12 timer.
 • De anbefalte innstilte temperaturene mens good’sleep-

funksjonen er på er:

Modus Anbefalt innstilt 
temperatur

Optimal innstilt 
temperatur

Cool 25 ℃ ~ 27 ℃ 26 ℃

Heat 21 ℃ ~ 23 ℃ 22 ℃

 • Å velg good'sleep-funksjonen, kansellerer funksjonene Eco, Fast 
og Quiet.
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Schedule

Oppgave Hvor ofte Av hvem Instruksjon

Kjør Auto clean-
funksjonen. Etter behov Eieren "Auto clean-funksjon" on 

page 29.

Rengjør filteret. Én gang annenhver uke Eieren "Rengjøring av filteret" on 
page 32.

Rengjør utsiden av 
innendørsenheten. Etter behov Eieren

"Rengjøring av utsiden av 
innendørsenheten" on page 

31.

Rengjør utsiden av 
utendørsenheten. Minst én gang i året Eieren

"Rengjøring av 
varmeveksleren på 

utendørsenheten" on page 
31.

Bytt ut 
fjernkontrollbatteriene Etter behov Eieren

"Bytte av 
fjernkontrollbatteriene" on 

page 16.
Påfør utendørsenheten 

korrosjonshemmer. 
(Bare hvis den er 

installert i nærheten av 
saltvann, eksempelvis 

et hav)

Minst én gang i året Kvalifisert tekniker Kontakt 
serviceleverandøren.

Rengjør innsiden 
av innendørs- eller 
utendørsenheten.

Én gang i året Kvalifisert tekniker Kontakt 
serviceleverandøren.

Inspiser enheter, 
elektriske tilkoblinger, 

kjølemedierør og 
verneanordninger.

Én gang i året Kvalifisert tekniker Kontakt 
serviceleverandøren.

Rengjøring og vedlikehold
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Auto clean-funksjon

Bruk Auto clean-funksjonen hvis innendørsenheten avgir lukter.

Aktivere Auto clean

For å aktivere Auto clean, trykk på og hold  (Alternativer)-
knappen i minst tre sekunder. 
Innendørsenhetens display viser:

Hvis klimaanlegget er av, starter Auto clean automatisk. Hvis 
klimaanlegget er slått av, starter automatisk rengjøring umiddelbart.

 MERK!

 • Du kan også deaktivere Auto clean fra Options-menyen:

▶ ▶ Velg Clean. ▶

 • Når automatisk rengjøring velges, aktiveres den alltid når 
klimaanlegget slås av.

 • Automatisk rengjøring kjører i 10 til opptil 30 minutter avhengig 
av betingelser for intern tørrhet. Innendørsenheten viser 
rengjøringsfremdriften fra 1 % til 99 %.

 • Hvis du starter en annen funksjon mens Auto clean fortsetter, 
pauses Auto clean og fortsetter når den andre funksjonen 
stopper.

 • Når Auto clean er fullført, slås klimaanlegget av.

Rengjøring
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Kansellere Auto clean

Vil du avbryte automatisk rengjøring når den kjører, følger du 
prosedyren nedenfor:

▶ Trykk og hold i tre eller flere sekunder.

eller

▶ ▶ Velg Clean. ▶

 MERK!

 • Å kansellere Auto clean vil ikke deaktivere den.

Deaktivere Auto clean

Vil du avbryte automatisk rengjøring, følger du prosedyren nedenfor 
mens klimaanlegget er i bruk eller er slått av:

▶ ▶ Velg Clean. ▶
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Lunken, fuktig klut

Myk børste

Rengjøring av utsiden av 
innendørsenheten

1 Slå av klimaanlegget og vent til viften stopper.
2 Koble fra strømforsyningen.
3 Bruk en myk børste eller lunken fuktig klut for å 

rengjøre utsiden.

  ADVARSEL!
 • Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte 

på det. Vann som kommer inn i enheten kan føre til 
elektrisk støt eller brann, som kan forårsake død, 
alvorlig personskade eller materiell skade:

  FORSIKTIG!
 • Ikke bruk et alkalisk vaskemiddel for å rengjøre 

displayet til innendørsenheten.
 • Ikke bruk svovelsyre, saltsyre eller organiske 

løsningsmidler som malingstynnere, parafin, 
aceton, benzen eller alkohol til å rengjøre enhetens 
overflater.

Rengjøring av varmeveksleren på 
utendørsenheten

1 Slå av klimaanlegget og vent til viften stopper.
2 Koble fra strømforsyningen.
3 Spray vann på varmeveksleren for å fjerne støv og 

annet rusk.

  FORSIKTIG!
 • Ikke bruk svovelsyre, saltsyre eller organiske 

løsningsmidler som malingstynnere, parafin, 
aceton, benzen eller alkohol til å rengjøre enhetens 
overflater.

 • Hvis du trenger å inspisere eller rengjøre innsiden 
av varmeveksleren på utendørsenheten, kan du 
kontakte et lokalt servicesenter for å få hjelp.
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Rengjøring av filteret

Rengjør luftfilteret annenhver uke eller når  (påminnelse om rengjøring av filter) vises på 
innendørsenheten. Tiden mellom hver rengjøring kan variere, avhengig av bruks- og miljøforhold.

Støvsuger

Myk børste
30 minutter

Mildt vaskemiddel

1 Skyv filteret av enheten. 
2 Bruk en myk børste eller støvsuger til å fjerne støv eller rusk på filteret.
3 Bløtlegg filteret i en løsning av vann og mildt vaskemiddel i 30 minutter.
4 Skyll filteret og la det lufttørke i et godt ventilert område, unna direkte sollys.
5 Installer filteret på nytt.
6 Tilbakestill på påminnelsen om å rengjøre filteret:

I bruk ▶ ▶ ▶ Velg Filter Reset. ▶

  FORSIKTIG!
 • Utvis varsomhet under rengjøring så du ikke skader filteret.
 • Skrubb ikke luftfilteret med en hard børste eller et annet rengjøringsutstyr.
 • Ikke utsett luftfilteret for direkte sollys når du tørker det.
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Problem Løsning

Klimaanlegget slutter å 
fungere.

 • Forsikre deg om at enheten mottar strøm.
 • Kontroller skillebryteren. Hvis den er vippet opp, vipp den ned 

igjen og start enheten på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakt 
serviceleverandøren.

 • Tidsinnstilt av-funksjonen kan ha slått av enheten. Slå på enheten 
igjen.

Kan ikke endre temperaturen.
 • Kontroller enheten er i Fan- eller Fast-modus. I så fall kan du 

ikke endre den innstilte temperaturen; enheten kontrollerer 
automatisk den innstilte temperaturen.

Feil luftstrømtemperatur.

 • Sjekk den innstilte temperaturen. In Cool-modus forekommer 
kjøling bare når den innstilte temperaturen er lavere enn 
gjeldende temperatur. I Heat-modus skjer oppvarming bare 
når den innstilte temperaturen er høyere enn den gjeldende 
temperaturen.

 • Bruk  (Temperatur)-knappen på fjernkontrollen til å endre den 
innstilte temperaturen.

 • Sjekk om luftfilteret er blokkert med smuss eller rusk. Hvis 
luftfilteret er blokkert, kan kjøle- og varmeeffekten synke. Rengjør 
luftfilteret regelmessig (side  32).

 • Sjekk om utendørsenheten er tildekket eller installert i nærheten 
av hindringer. Fjern dekslene og hindringene.

 • Sjekk om avrimingsfunksjonen er på (side 21). Under avriming 
stopper viften og varm luft kommer ikke ut.

 • Sjekk om dører eller vinduer er åpne. Dette kan føre til dårlig 
sirkulasjon eller ytelse. Lukk alle dører og vinduer.

 • Sjekk om rørlengden mellom enhetene overstiger den maksimale 
rørlengden (se «Typisk installasjon» i installasjonshåndboken). I 
så fall kan kjøle- og varmeytelsen synke.

Kan ikken endre 
luftstrømretningen.

 • Sjekk om good'sleep-funksjonen er på i Cool-modus. I så fall kan 
du ikke kontrollere luftstrømretningen.

Kan ikke endre 
viftehastigheten.

 • Sjekk om enheten er i modusen Auto, Dry, eller Fast eller om 
funksjonen good'sleep er på i modusen Cool. Under disse 
forholdene kan du ikke kontrollere viftehastigheten; enheten 
kontrollerer viftehastigheten automatisk.

Hvis klimaanlegget ikke fungerer normalt, se feilsøkingsveiledningen nedenfor.

Feilsøking

Vedlegg



34

Feilsøking

Norsk

Vedlegg
Vedlegg

Problem Løsning

Fjernkontrollen fungerer ikke.

 • Skift ut batteriene i fjernkontrollen.
 • Forsikre deg om at fjernkontrollen kan sende et uhindret signal 

til enheten.
 • Hold sterke lys unna enheten. Lys fra lysrør eller neonskilt kan 

forstyrre signalet fra fjernkontrollen.

Tidsinnstilt av/på-funksjonen 
fungerer ikke.

 • Sørg for å trykke på  (SETT)-knappen på fjernkontrollen når 
du stiller inn tidtakeren.

Indikatoren på fjernkontrollen 
blinker kontinuerlig.

 • Trykk på (strøm)-knappen for å slå av enheten, eller koble fra 
strømpluggen.

 • Hvis indikatorlampen på fjernkontrollen fortsetter å blinke, 
kontakter du serviceleverandøren.

et kommer lukt fra enheten 
under vanlig drift.

 • Hvis enheten opererer i et røykfylt område, bør du lufte rommet 
eller bruke enheten i Fan-modus i tre til fire timer. Det er ingen 
komponenter i enheten som avgir en sterk lukt.

 • Sjekk om avløpsledningene er rene. Rengjør dem regelmessig.

Fjernkontrolldisplayet viser 
en feilmelding.

 • Hvis indikatoren for innendørsenheten blinker, registrerer du 
feilkoden. Kontakt serviceleverandøren din og gi dem feilkoden.

Enheten genererer støy.

 • Det er normalt at enheten genererer litt støy under drift. 
Hvis rørlengden mellom enhetene er mindre enn 3 m og ingen 
spole ble brukt (se «Typisk installasjon» i installasjonshåndboken), 
kan ytterligere støy overføres fra utendørsenheten til 
innendørsenheten via rørledningen.

Utendørsenheten avgir røyk.  • Om vinteren er det mest sannsynlig at det avgis damp fra 
varmeveksleren utendørs mens avrimingsfunksjonen er på.

Det drypper vann fra 
rørforbindelsene på 
utendørsenheten.

 • Det kan utvikle seg kondens når omgivelsestemperaturen eller 
luftfuktigheten endrer seg betydelig. Dette er normalt.
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Informasjon om kjølemiddel
Viktig informasjon: regulering angående kjølemediet som brukes.
Dette produktet inneholder fluorbaserte klimagasser. Ikke luft ut gasser i atmosfæren.

 FORSIKTIG
Hvis systemet inneholder 5 tCO₂e eller mer av fluorerte klimagasser, må det kontrolleres for lekkasje minst 
én gang hver 12. måned, i henhold til forskrift nr. 517/2014. Denne aktiviteten må kun dekkes av kvalifisert 
personell. I situasjonen ovenfor må montøren (eller en godkjent person som har ansvaret for den endelige 
kontrollen) fremlegge en vedlikeholdsbok, der all informasjon skal være notert, i henhold til forskrift (EU) 
nr. 517/2014 hos Det europeiske parlamentet og Rådet av 16. april 2014 om fluorbaserte drivhusgasser.

Kjølemiddeltype GWP-verdi

R-32 675

 • GWP: Globalt oppvarmingspotensial
 • Beregner tCO₂e : kg x GWP / 1000
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HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/at/support

SWITZERLAND 0800 726 786 (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

North Macedonia 023 207 777 www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support

SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si/support
SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support

ALBANIA 045 620 202 www.samsung.com/al/support

BULGARIA *3000 Цена на един градски разговор 
 0800 111 31 Безплатен за всички оператори www.samsung.com/bg/support

ROMANIA

*8000 (apel in retea) 
 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT 
 Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/

RDS), vă rugăm să ne contactaţi formând numărul 
Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.

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

SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?


