
Luftkonditionering
Bruksanvisning
AM✴✴✴KN4DEH

 • Tack för att du köpte denna Samsung-luftkonditionering.
 • Innan du använder utrustningen bör du läsa bruksanvisningen noggrant och behålla den 
för framtida bruk.
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Innehåll

Korrekt avfallshantering av produkten
 (elektrisk och elektronisk utrustning)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören eller dokumentationen anger att  denna produkt och dess elektroniska 
tillbehör (t.ex. laddare, hörlurar och USB-kabel) inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Sådan 
osorterad avfallshantering kan skada miljön eller människors hälsa. Sortera ut ovanstående föremål från annat 
avfall och lämna dem till återvinning så att materialen kan återanvändas på ett ansvarsfullt sätt.
Som hushållsanvändare kan du fråga inköpsstället eller din kommun var och hur du kan lämna produkten till 
miljövänlig återvinning.
Företagsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera bestämmelserna i köpeavtalet. Denna produkt 
och dess elektroniska tillbehör ska inte blandas med annat kommersiellt avfall.

Information om Samsungs miljöarbete och produktspecifika förpliktelser, t.ex. enligt REACH, finns på:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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Läs den här handboken noga innan du använder din nya 
luftkonditionering, så att du vet hur du säkert och effektivt ska använda 
de många funktionerna.
Bruksanvisningen täcker flera olika modeller. Din luftkonditionering kan 
alltså skilja sig lite från beskrivningen i handboken. Om du har några 
frågor kontaktar du ditt närmaste kundcenter eller söker efter hjälp och 
information på nätet på www.samsung.com.

  VARNING
Faror eller osäkra metoder som kan leda till svåra personskador eller 
dödsfall.

  AKTA
Faror eller osäkra metoder som kan leda till lättare personskador eller 
sakskador.

  Följ anvisningarna.
  Försök INTE.
  Se till att maskinen är jordad för att undvika elstötar.
  Dra ur kontakten.
  Demontera INTE.

FÖR INSTALLATION

  VARNING

 Använd en elkabel som uppfyller minst produktspecifikationerna 
och använd kabeln enbart för den här produkten. Använd aldrig 
förlängningssladd.
• Risk för elstötar och eldsvåda om förlängningssladd används.
• Använd ingen eltransformator. Det kan leda till elektrisk kortslutning 

eller brand.
• Om spänning/frekvens/strömstyrka inte är desamma finns risk för 

brand.

Säkerhetsinformation

Säkerhetsinformation
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 Apparaten måste installeras av en kvalificerad tekniker eller 
servicefirma.
• Om så inte sker kan det leda till elchocker, brand, explosion, problem 

med produkten eller skador.

 Installera en strömbrytare och en dvärgbrytare som enbart är för 
luftkonditioneringen.
• Om du gör det kan det leda till elchocker eller brand.

 Fixera utomhusenheten rejält så att dess elektriska del inte är 
exponerad.
• Om du gör det kan det leda till elchocker eller brand.

 Installera inte apparaten i närheten av ett värmeelement eller 
brännbart material. Installera inte apparaten i en fuktig, oljig eller 
dammig miljö eller på en plats som utsätts för direkt solljus och 
vatten (regndroppar). Installera inte apparaten någonstans där gas 
kan läcka.
• Det kan leda till elchocker eller brand.

  Installera aldrig utomhusenheten högt upp på en yttervägg där den 
kan falla ned.
• Om enheten faller ned kan det leda till personskador, dödsfall eller 

skada på egendom.

 Apparaten måste vara ordentligt jordad. Jordningen får inte anslutas 
till gasledning, vattenledning i plast eller telefonledning.
• Felaktig jordning kan orsaka elektrisk kortslutning, brand, explosion 

eller andra problem med produkten.
• Sätt aldrig stickkontakten i ett uttag som inte är korrekt jordat. 

Kontrollera att uttaget uppfyller lokala och nationella normer.
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  AKTA

 Installera apparaten på ett jämnt och hårt golv som håller för 
produktens vikt.
• Annars finns risk för onormala vibrationer, buller och 

utrustningsproblem.

 Installera tömningsslangen korrekt så att vatten töms ut som det ska.
• Annars finns risk för översvämning och egendomsskador. Led inte 

tömningsslangen till avloppsledningar – det kan ge upphov till lukt.

 Vid installation av utomhusenheten ska du noga ansluta 
tömningsslangen så att tömningen sker korrekt.
• Vattnet som bildas när utomhusenheten är i värmningsläge kan flöda 

över och leda till egendomsskador. På vintern kan vattnet frysa 
till istappar, som kan falla ned och ge dödsfall, personskador eller 
egendomsskador.

FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING

  VARNING

 Kontakta närmaste servicecenter om dvärgbrytaren skadas.

 Undvik att dra i elkabeln eller böja den kraftigt. Undvik att vrida 
elkabeln eller slå knutar på den. Häng inte elkabeln över ett 
metallföremål. Placera inte tunga föremål på elkabeln. För inte in 
kabeln mellan föremål och tryck inte in den bakom produkten.
• Det kan leda till elchocker eller brand.

  AKTA

 Om luftkonditioneringsapparaten inte ska användas under en längre 
tid eller vid åskväder, stänger du av strömmen med strömbrytaren.
• Om du gör det kan det leda till elchocker eller brand.
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ANVÄNDNING

  VARNING

 Kontakta närmaste servicecenter om apparaten utsätts för 
översvämning.
• Om du gör det kan det leda till elchocker eller brand.

 Om apparaten låter konstigt, luktar bränt eller ryker, måste 
du omedelbart dra ur stickkontakten och kontakta närmaste 
servicecenter.
• Om du gör det kan det leda till elchocker eller brand.

 I händelse av gasläcka (propangas, gasolgas m.m.) bör du omedelbart 
vädra utan att vidröra elkabeln. Rör inte apparaten eller elkabeln.
• Använd inte en ventilationsfläkt.
• Gnistor kan leda till explosion eller brand.

 Kontakta närmaste servicecenter när luftkonditioneringen ska 
installeras igen.
• Om du inte gör det kan det leda till problem med produkten, 

vattenläckage, elchocker eller brand.
• Det finns ingen leveranstjänst för produkten. Om du installerar 

om produkten på en annan plats tillkommer ytterligare 
konstruktionskostnader och en installationsavgift.

• Kontakta närmaste servicecenter om du vill installera produkten på en 
ovanlig plats, till exempel i en industrilokal eller vid havet där den är 
utsatt för saltpartiklar i luften.

 Ta inte i dvärgbrytaren med våta händer.
• Det kan leda till elchock.

 Stäng inte av luftkonditioneringen med dvärgbrytaren medan den är 
i gång.
• Om luftkonditioneringen stängs av och sedan startas igen med 

dvärgbrytaren kan det bildas en gnista som kan leda till elstötar och 
eldsvåda.
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 När du har packat upp luftkonditioneringen bör du förvara allt 
förpackningsmaterial utom räckhåll för barn eftersom materialet kan 
vara farligt för barn.
• Om ett barn sätter en påse över huvudet finns risk för kvävning.

 Vidrör inte frontpanelen med händerna medan uppvärmning pågår.
• Risk för elstötar eller brännskador.

 Sätt inte in fingrar eller främmande föremål i utblåshål medan 
luftkonditioneringen är i gång eller frontpanelen är på väg att 
stängas.
• Se särskilt till att barn inte kan skada sig genom att stoppa in 

fingrarna i apparaten.

 Sätt inte in fingrar eller främmande föremål i luftkonditioneringens 
luftintag eller utblåshål.
• Se särskilt till att barn inte kan skada sig genom att stoppa in 

fingrarna i apparaten.

 Dra inte eller slå på luftkonditioneringsapparaten med överdriven 
kraft.
• Det kan leda till brand, skada eller problem med produkten.

 Tänk på att inte placera föremål nära utomhusenheten som barn kan 
klättra upp på och nå enheten.
• Barnen kan skadas allvarligt.

  Använd inte luftkonditioneringen längre perioder i dåligt ventilerade 
utrymmen eller i närheten av personer med nedsatt hälsa.
• Undvik farlig syrebrist genom att öppna ett fönster minst en gång i 

timmen.

 Om främmande ämnen, till exempel vatten, kommit in i produkten 
stänger du av strömmen genom att dra ut stickkontakten och stänga 
av dvärgbrytaren. Kontakta sedan närmaste servicecenter.
• Om du gör det kan det leda till elchocker eller brand.

 Försök inte reparera, demontera eller ändra apparaten själv.
• Använd inte några andra säkringar (koppar, stålvajer m.m.) än 

standardsäkringarna.
• Det kan leda till elchocker, brand, problem med produkten eller skador.
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  AKTA

 Sätt inga föremål eller apparater under inomhusenheten.
• Det kan droppa vatten från inomhusenheten som kan leda till 

eldsvåda eller egendomsskador.

 Kontrollera minst en gång per år att utomhusenhetens 
installationsram är intakt.
• Annars finns risk för dödsfall, personskador och egendomsskador.

 Maxströmmen mäts enligt IEC-normen för säkerhet. Strömmen mäts 
enligt IEC-normen för energieffektivitet.

 Stå inte på apparaten och placera inga föremål där (tvätt, tända ljus, 
tända cigaretter, disk, kemikalier, metallföremål m.m.).
• Risk för personskador, elstötar, eldsvåda och utrustningsproblem.

 Använd inte apparaten när du är våt om händerna.
• Det kan leda till elchock.
• Spruta inte flyktigt material som insektsmedel på apparatens 

yta. Förutom att det är skadligt för människor kan det också leda till 
elchocker, brand eller problem med produkten.

 Drick inte kondensvatten från luftkonditioneringen.
• Vattnet kan vara skadligt att dricka.

 Utsätt inte fjärrkontrollen för kraftiga stötar och demontera den inte.

 Rör inte ledningen som är ansluten till luftkonditioneringen.
• Risk för brännskador och andra personskador.

 Använd inte luftkonditioneringen för behandling av 
precisionsinstrument, livsmedel, djur, växter eller kosmetika, eller för 
något annat syfte som den inte är avsedd för.
• Risk för egendomsskador.

 Se till att människor, djur och växter inte utsätts för direkt luftflöde 
från luftkonditioneringen under längre tid.
• Långvarigt luftdrag kan vara skadligt för människor, djur och växter.
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 Enheten bör inte användas av barn eller av personer med nedsatt 
fysisk eller mental kapacitet eller bristande erfarenhet eller kunskap, 
om de inte fått hjälp och anvisningar om det av någon som ansvarar 
för deras säkerhet. Barn får inte leka med och inte lämnas ensamma 
med enheten.

  Vid användning i Europa: Den här apparaten får användas av barn 
från åtta år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller 
mental kapacitet eller bristande erfarenhet och kunskap, om dessa 
har assistans eller har instruerats om hur apparaten ska användas på 
ett säkert sätt och om de förstår riskerna med användningen. Barn får 
inte leka med enheten. Barn får inte rengöra eller utföra underhåll på 
enheten utan hjälp.

VID RENGÖRING

  VARNING

 Rengör inte apparaten genom att spruta vatten direkt på den. Rengör 
inte apparaten med bensen, thinner, alkohol eller aceton.
• Det kan leda till missfärgningar, deformationer, skador, elchocker eller 

brand.

 Dra ur kontakten till luftkonditioneringen och vänta tills fläkten 
stannar innan rengöring eller underhåll utförs.
• Om du gör det kan det leda till elchocker eller brand.

  AKTA

 Var försiktig vid rengöring av utomhusenhetens värmeväxlare – den 
har vassa kanter.
• Bär tjocka bomullshandskar som skydd för fingrarna.
• Rengöringen ska utföras av en behörig tekniker. Kontakta installatören 

eller servicecentret.

 Rengör inte luftkonditioneringen invändigt på egen hand.
• Kontakta närmaste servicecenter när apparaten behöver rengöras 

invändigt.
• Se avsnittet Rengöring och underhåll vad gäller rengöring av det 

interna filtret.
• Risk för elstötar, eldsvåda och egendomsskador.
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Inomhusenheten

Översikt

01 Display

Aktiveringsstatus Indikeras på 
displayen

Påslagen Isblå (blinkande)

I drift Isblå

Stoppad Av

Tidsinställd på/
av-funktion Blå

Rengör filtret Gulgrön

Avfrostning Isblå (blinkar en gång 
var tionde sekund)

Brett

Mitten

Punkt

Swing

  OBS
• Indikationer om luftflödesriktning visas 

även på displayen på den trådlösa 
fjärrkontrollen AR-KH00E.

• Med hjälp av fjärrkontrollen AR-
KH00E kan du stänga av och aktivera 
indikationer om luftflödesriktning på 
inomhusenhetens display.

• För den trådlösa fjärrkontrollen MR-
EH00, som är generellt utformad för alla 
inomhusenheter, visas luftflödesriktningen 
inte på displayen. Kontrollera och styr 
luftflödesriktningen på inomhusenhetens 
display.

02 Fjärrkontrollsensor (bakom 
frontgallret)

03 Utblås

04 Frontgaller/  
luftfilter (bakom frontgallret)

  OBS
• Bruksanvisning för produkten finns i 

instruktionsboken för fjärrkontrollen.
• Inomhusenheten och dess display kan i 

verkligheten se lite annorlunda ut mot 
bilderna ovan.

• Den trådlösa fjärrkontrollen AR-KH00E 
är särskilt utformad för inomhusenheter 
med 360-kassetter och är bekvämast att 
använda för dessa. Då kan du dessutom 
använda inomhusenheterna effektivare 
eftersom du kan kontrollera driftstatus för 
varje enhet på fjärrkontrollen.

02

03

01

04

Rund panelFyrkantig panel
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Temperatur och luftfuktighet i omgivningen

Läge Utomhustemperatur Inomhustemperatur Luftfuktighet 
inomhus

Cool-läget
Beror på 

specifikationerna för 
utomhusenheten.

18°C till 32°C Högst 80 %

Heat-läget Högst 27 °C -

Dry-läget 18°C till 32°C Högst 80 %

  AKTA
• Om luftkonditioneringen används i en relativ luftfuktighet över 80 % kan det bildas 

kondens och det kan droppa vatten på golvet.

Driftsförhållanden

Power Smart-funktioner
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Rengöring och underhåll

Rengöring och underhåll

Rengöra inomhusenheten utvändigt

Torka av enhetens yta med en torr eller lätt fuktad duk vid behov. Använd en mjuk borste 
för att få bort smuts ur vinklar och vrår.

  AKTA
• Rengör inte ytorna med alkaliska rengöringsmedel, svavelsyra, saltsyra eller organiska 

lösningsmedel som thinner, fotogen eller aceton.
• Sätt inga klistermärken på inomhusenheten – ytan kan ta skada.

Demontera luftfiltret

  AKTA
• Stäng av dvärgbrytaren före rengöring eller underhåll.

  OBS
• Inomhusenhetens display blir gulgrön när filtret behöver rengöras nästa gång (efter 

1 000 drifttimmar).
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Rengöra luftfiltret

  OBS
• Rengör luftfiltret varannan vecka.
• Ta bort damm med en dammsugare eller genom att spreja vatten.
• Låt sedan luftfiltret torka helt.

 – Låt inte filtret ligga i direkt solljus. Då kan filtret deformeras.

Sätta tillbaka luftfiltret

När filtret är rengjort och tillbaka på plats ska du nollställa påminnelsen om filterrengöring 
så här:
• Fjärrkontrollen AR-KH00E:  > Välj Filter Reset.
• Fjärrkontrollen MR-EH00: Håll knappen Filter Reset intryckt i två sekunder.

  OBS
• Montera filtret med rätt sida upp. Om du försöker sätta in det med fel sida upp går det 

inte att fästa på plats.
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Regelbundet underhåll

Enhet Underhållsåtgärd Hur ofta
Krävs 

behörig 
tekniker

Inomhusenhet

Rengör luftfiltret. Minst en gång i 
månaden

Rengör kondensuppsamlingstråget. En gång per år Ja

Rengör värmeväxlaren. En gång per år Ja

Rengör kondensuppsamlingsröret. Var fjärde månad Ja

Byt batterierna i fjärrkontrollen. Minst en gång per år

Utomhusenhet

Rengör värmeväxlaren på 
enhetens utsida. Var fjärde månad Ja

Rengör värmeväxlaren på 
enhetens insida. En gång per år Ja

Rengör de elektriska 
komponenterna med tryckluft. En gång per år Ja

Kontrollera att alla elektriska 
komponenter är ordentligt 
åtdragna.

En gång per år Ja

Rengör fläkten. En gång per år Ja

Kontrollera att alla fläktdelar är 
ordentligt åtdragna. En gång per år Ja

Rengör kondensuppsamlingstråget. En gång per år Ja
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Felsökning

Se nedanstående tabell om luftkonditioneringen inte fungerar som den ska. Det kan spara 
tid och onödiga kostnader.

Problem Lösning

Luftkonditioneringen 
fungerar inte alls.

• Kontrollera att kontakten sitter i ordentligt.
• Kontrollera om hjälpströmbrytaren (MCCB, ELB) är påslagen.
• Om hjälpströmbrytaren (MCCB, ELB) inte är påslagen startas 

inte luftkonditioneringen även om du trycker på knappen  
(Power).

• Stäng av hjälpströmbrytaren (MCCB, ELB) när 
luftkonditioneringen ska rengöras eller om den kommer att stå 
oanvänd en längre tid.

• När luftkonditioneringen har stått oanvänd en längre tid ska 
hjälpströmbrytaren (MCCB, ELB) sättas på sex timmar innan 
luftkonditioneringen ska börja användas.

  OBS
• Hjälpströmbrytaren (MCCB, ELB) säljs separat.
• Se till att hjälpströmbrytaren (MCCB, ELB) installeras i 

fördelningsskåpet inuti byggnaden.
• Om luftkonditioneringen stängs av genom funktionen Tidsinställt 

av, ska du starta den igen genom att trycka på knappen  
(Power).

Temperaturen ändras 
inte.

• Kontrollera om enheten körs i Fan-läge. I Fan-läget styrs 
temperaturinställningen automatiskt och kan inte ändras.

Det kommer 
inte varm luft ur 
luftkonditioneringen.

• Kontrollera om utomhusenheten är utformad för enbart kylning. I 
så fall kommer ingen varmluft även om du väljer Heat-läget.

• Kontrollera om fjärrkontrollen är utformad för enbart kylning. 
Använd en fjärrkontroll som har stöd för både kylning och 
värmning.

Fläktens varvtal 
ändras inte.

• Kontrollera om enheten körs i Auto- eller Dry-läge. I dessa lägen 
styrs fläktens varvtal automatiskt och kan inte ändras.

Den trådlösa 
fjärrkontrollen 
fungerar inte.

• Kontrollera om batterierna är urladdade. Byt batterierna.
• Se till att fjärrkontrollens sensor inte blockeras av något.
• Se efter om det finns starka ljuskällor nära luftkonditioneringen. 

Starkt ljus från glödlampor eller neonskyltar kan störa signalerna 
från fjärrkontrollen.
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Problem Lösning

Kabelfjärrkontrollen 
fungerar inte.

• Kontrollera om symbolen  visas längst ned till höger 
på fjärrkontrollens display. Stäng i så fall av både 
luftkonditioneringen och hjälpströmbrytaren och kontakta ett 
servicecenter.

Det går inte att 
starta eller stänga av 
luftkonditioneringen 
omedelbart med 
kabelfjärrkontrollen.

• Kontrollera om gruppkontroll har ställts in på 
kabelfjärrkontrollen. I så fall gäller att de luftkonditioneringar 
som är anslutna till kabelfjärrkontrollen startas och stängs av i 
följd efter varandra. Det kan ta upp till 32 sekunder.

Funktionen 
Tidsinställt på/av 
fungerar inte.

• Kontrollera om du tryckte på knappen  (SET) på 
fjärrkontrollen efter att ha ställt in på/av-tiden. Ställ in tiden för 
på/av.

Inomhusenhetens 
display blinkar 
kontinuerligt.

• Sätt på luftkonditioneringen igen med knappen  (Power).
• Slå av och på hjälpströmbrytaren och starta sedan 

luftkonditioneringen.
• Kontakta ett servicecenter om inomhusenhetens display 

fortfarande blinkar.

Jag vill få svalare luft. • Använd luftkonditioneringen tillsammans med en vanlig fläkt. 
Det sparar energi och ger mer svalkande effekt.

Luften är inte 
tillräckligt sval eller 
varm.

• I Cool-läget kommer det ingen kalluft om den inställda 
temperaturen är högre än den aktuella.

 – Fjärrkontrollen MR-EH00: Tryck upprepade gånger på 
temperaturknappen tills den inställda temperaturen   är lägre 
än den aktuella (lägsta möjliga inställning är 18 °C).

 – Fjärrkontrollen AR-KH00E: Tryck på temperaturknappen 
på fjärrkontrollen. Snurra sedan på hjulet tills den inställda 
temperaturen   är lägre än den aktuella (lägsta möjliga 
inställning är 18 °C).

• I Cool-läget kommer det ingen varmluft om den inställda 
temperaturen är lägre än den aktuella.

 – Fjärrkontrollen MR-EH00: Tryck upprepade gånger på 
temperaturknappen tills den inställda temperaturen   är högre 
än den aktuella (högsta möjliga inställning är 30 °C).

 – Fjärrkontrollen AR-KH00E: Tryck på temperaturknappen 
på fjärrkontrollen. Snurra sedan på hjulet tills den inställda 
temperaturen   är högre än den aktuella (högsta möjliga 
inställning är 30 °C).
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Problem Lösning

Luften är inte 
tillräckligt sval eller 
varm.

• I Fan-läget fungerar varken kylning eller värmning. Välj något av 
lägena Cool, Heat, Auto eller Dry.

• Se efter om luftfiltret är igentäppt av smuts. Damm i luftfiltret 
ger sämre kylning och värmning. Rengör luftfiltret regelbundet.

• Se till att utomhusenheten inte är övertäckt och att det inte finns 
något i närheten av den som hindrar luftflödet.

• Installera utomhusenheten på en plats med god ventilation. 
Undvik ställen som är utsatta för direkt solljus eller i närheten av 
någon apparat som ger ifrån sig värme.

• Sätt en solskärm över utomhusenheten som skydd mot direkt 
solljus.

• Dra för gardinerna för fönstret om inomhusenheten är installerad 
på ett ställe som är utsatt för direkt solljus.

• Stäng fönster och dörrar för maximalt effektiv kylning respektive 
värmning.

• Om Cool-läget stoppas och sedan startas direkt igen dröjer det 
cirka tre minuter innan det kommer kalluft, detta till skydd för 
utomhusenhetens kompressor.

• När Heat-läget startas dröjer det lite innan det kommer varmluft, 
detta för att det inte ska blåsa ut kalluft innan den hunnit värmas 
upp.

• Om kylröret är för långt kan kylningen och värmningen 
försämras. Håll röret inom angiven maxlängd.

Luftkonditioneringen 
låter konstigt.

• Under vissa förhållanden (särskilt när utomhustemperaturen är 
under 20 °C) kan det höras väsande, mullrande eller plaskande 
ljud när köldmediet cirkulerar i luftkonditioneringen. Det är helt 
normalt.

• När du trycker på knappen  (Power) på fjärrkontrollen kan det 
höras ljud från tömningspumpen inuti luftkonditioneringen. Det 
är helt normalt.

Det luktar illa i 
rummet.

• Se till att ventilera rummet ordentligt om luftkonditioneringen 
används i ett område där det finns rök eller kommer in lukter 
från utsidan.

• Kör luftkonditioneringen i Clean- eller Fan-läget i en eller två 
timmar om både temperaturen och luftfuktigheten är höga 
inomhus.

• Om luftkonditioneringen har stått oanvänd en längre tid ska 
inomhusenheten rengöras och apparaten köras i Fan-läge i 3–4 
timmar, så att inomhusenheten torkas inuti och otrevliga lukter 
försvinner.

• Rengör luftfiltret om det är igentäppt av smuts.
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Problem Lösning

Det bildas ånga runt 
inomhusenheten.

• På vintern kan det bildas ånga runt utblåset när avfrostning 
pågår, om luftfuktigheten är hög inomhus. Det är helt normalt.

Utomhusenhetens 
fläkt fortsätter 
arbeta när 
luftkonditioneringen 
stängs av.

• När luftkonditioneringen stängs  av kan utomhusenhetens fläkt 
fortsätta arbeta för att minska ljudet från köldmediet. Det är helt 
normalt.

Det droppar vatten 
från utomhusenhetens 
röranslutningar.

• Det kan bildas kondens på grund av temperaturskillnader. Det är 
helt normalt.

Det bildas ånga runt 
utomhusenheten.

• När luftkonditioneringen körs i Heat-läge på vintern kan det 
bildas ånga när frosten på värmeväxlaren smälter.   Det är helt 
normalt och tyder inte på någon felfunktion eller eldsvåda.

Tekniska specifikationer

Enhet: mm

Typ Modell Nettovikt Nettomått (B × D × H)

Inomhusenhet

AM045KN4DEH/EU 21,0 kg 947 mm x 947 mm x 281 mm

AM056KN4DEH/EU 21,0 kg 947 mm x 947 mm x 281 mm

AM071KN4DEH/EU 21,0 kg 947 mm x 947 mm x 281 mm

AM090KN4DEH/EU 21,0 kg 947 mm x 947 mm x 281 mm

AM112KN4DEH/EU 24,0 kg 947 mm x 947 mm x 365 mm

AM128KN4DEH/EU 24,0 kg 947 mm x 947 mm x 365 mm

AM140KN4DEH/EU 24,0 kg 947 mm x 947 mm x 365 mm
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Memo



LAND TELEFON WEBBPLATS

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

LAND TELEFON WEBBPLATS

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"

www.samsung.com/gr/
support

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

FRÅGOR? KOMMENTARER?

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218

Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom

DB68-05949A-01


