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!
Sikkerhetsanvisninger

Ta hensyn til følgende sikkerhetsanvisninger når du bruker din Air condition

Elektrisk støt kan føre til alvorlige skader eller død.•	
Koble fra alle strømkilder før du utfører service eller renhold på maskinen.•	
 Installasjon må gjøres av produsenten eller annet kvalifisert personell for å unngå fare.•	

Stikk aldri gjenstander inn i •	
gitteret mellom viftebladene. 
Dette kan føre til skade på 
viftebladene. 
Plasser maskinen utenfor •	
rekkevidde for barn.

Installer utedelen slik at •	
utløpsluften alltid slip-
per ut på riktig måte. 
Unngå en plassering 
som kan forstyrre din 
nabo med støy.

Plasser aldri gjenstander •	
foran maskinen. Sørg for at 
maskinen alltid er korrekt 
ventilert. 
Maskinen skal ikke  •	
tildekkes.

  
Rengjør filtre annenhver uke•	
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Luftinntak

Modus indikator og 
kontrollknapp

Luftutløp  
 Kjøling/oppvarming)(

Luftutløp 
(Oppvarming)

Blade pin lever

Blade pin lever

Oversikt innedel

1 2 3 4 5 6 7

 

1
Indikator

Lyser når                    er i drift 

2
Viftemodusindikator

Lyser når maskinen går i viftemodus

3
Timerindikator

Lyser når Av/På timerfunksjonen er angitt

4
Avisingsindikator

Lyser når maskinen starter avisingsprosedyren

5
Av/På knapp

For å skr maskinen Av/På. Maskinen vil da gå i automodus

6
Av/På indikator

Lyser når maskinen er i drift

7
Sensor til fjernkontroll

Rett fjernkontrollen mot dette punktet når den brukes

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7
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1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7
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Bak frontdekslet
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Luftstrøm bryterAv/På knapp

Romtemperatur sensor

Frontdekslet åpnes ved å trekke øvre 
del mot deg. Løsne deretter sikker-

hetstråden og løft frontdekslet opp.

Når frontdekslet er tatt av kommer du til temperatursensoren og Luftstrømbryteren. Temperatursensoren er plassert øverst 
til venstre rett over antiallergi filtersporet og luftstrømbryteren befinner seg øverst i høyre hjørne. 

Du kan skru maskinen på i Automodus ved å trykke på Av/På knappen som befinner seg på samme rad som modusindika-
torene.  Når du setter luftstrømbryteren på auto, vil det nederste luftutløpet åpnes dersom maskinen står i Kjøle, oppvarm-
ings eller viftemodus. I stillemodus vil luftutlpet forbli stenget. I kjølemodus vil utløpet stenges etter en time. Når du setter 
luftstrømbryteren på Off, vil det nederste luftutløpet lukkes. 

Temperatursensoren måler romtemperaturen.
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Luftstrøm bryterAv/På knapp

Romtemperatur sensor
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Trådløs fjernkontroll 
Bruk av fjernkontroll er beskrevet i egen manual.

Hver gang du trykker på en knapp vil det høres en kort pipelyd og sendeindikatoren i fjernkontrollens 
display vil lyse

Fjernkontrollens display

Av/På   
Skru av og på maskinen

Mode
Angir driftmodus

 (Se side 5-8 for instruksjoner)

Timer funksjon

Up/Down
Øker/senker tiden.

Set/Cancel
Angi eller avbryt gjeldende timer.

On/Off
Skrur timer Av/På

Temperatur opp/ned 
Øker/senker temperaturen med  
1˚C.

Fan speed
Justerer hvor mye luft som flyter gjennom
maskinen med 4 forskjellige viftehastigheter  
 Auto/Low/Medium/High (Auto/Lav/Medium/Høy).

 funksjon 
Av/på
Tilsett hydrogen(H) og 
oksygen(O2) i luften for å fjerne
forurensende og skadelige partikler

Clean Mode
Angi en av de 3  
driftsvalgene.

Silence
Aktiver/deaktiver «stille» funksjonen for å 
stille maskinen lydløst. 

Air swing 
Aktiver/deaktiver luftstrømning 

bladene går automatisk opp og ned
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Trådløs fjernkontroll - oversikt over display

Trådløs fjernkontroll - sette inn batterier
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Air swing indikator

Driftsmodus 

Angi temperatur-
indikator

 

 indikator

Indikator for 
timer Av/på

 Indikator for vifte-
hastighet

1. Trekk dekslet på 
baksiden av. Trykk ned 
for å løsne 

2. Installer to AAA 
batterier.

 Sørg for at “+” og “-”
tegnene står som 
angitt. Pass på at du 
installerer batteriene i riktig
retning

3. Lukk dekkslet ved å 
skyve det tilbake på plass

 
Du vil høre en klikkelyd 
når dekslet er satt på plass 
riktig  

Lavt batteri

Indikator for 
sending av info.

Indikator for «stille» 
funksjon

 

Bruk av fjernkontroll
Rett fjernkontrollen mot maskinens kontrollsensor.•	
Når du trykker på fjernkontrollen vil du høre et lydsignal fra maskinen•	

Du kan oppleve forstyrrelser i kommunikasjonen mellom maskinen og fjernkontrollen dersom du har  •	
 mye elektronisk utstyr i nærheten av maskinen.

Dersom andre elektriske produkter reagerer på fjernkontrollen, kontakt din forhandler.•	
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Rengjøring av maskinen

 Rengjøre maskinens utside
Tørk over maskinen med en tørr eller fuktig klut ved behov.

OBS! Ikke bruk Benzen, tynner eller Clorox™. Midlene kan skalde overflaten og øker 
brannfaren.

Rengjøre filter
Før rengjøring av maskinen, kontroller at støpslet er trukket ut. 

Det vaskbare filtret fanger store partikler fra luften. Filtret skal rengjøres med støvsuger 
eller ved håndvask. Filterindikatoren vil lyse når filtret har behov for rengjøring. 

1 Åpne frontdekslet som beskrevet på side 4. 
 

2 Ta tak i håndtakene og trekk ned for å løsne filtret Trekk filtret mot deg og løft det opp 
for å ta det ut. 

3 Rengjør filtret med støvsuger eller en børste. Dersom det er mye støy i det, skyll med 
rent vann og la tørke i et godt ventilert rom. 

4 Sett filter tilbake på plass 
 

5 Lukk frontdekslet.  
 

6 Trykk Filter reset knappen på fjernkontrollen. 
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Rengjøring av allergifilter

Det vaskbare allergifiltret reduserer mengden allergener i rommet. Filtret rengjøres med støvsuger eller håndvask.

1 Frontdekslet åpnes ved å trekke øvre del mot deg. Løsne deretter sikkerhetstråden og løft frontdekslet opp. 
 

 
 
 
 
 
 

2 Ta tak i håndtakene og trykk dem ned ned for å løsne 
luftfiltret. Trekk filtret mot deg og løft det opp for å ta det 

ut. 

3 Trykk på- og trekk allergifiltret ut til siden for å løsne det 
 

4 Rengjør allergifiltret med støvsuger eller børste. Skyll 
det deretter i rent vann og la tørke i et godt ventilert 

område. 

5 Sett allergifiltret tilbake på plass
 

6 Lukk frontdekslet.  
 

OBS! Allergifiltret skal rengjøres hver tredje måned. 
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Skifte filter

Nye filtre kan kjøpes gjennom din Samsung Air Condition forhandler

Luktabsorberende filter absorberer sigarettrøyk, lukt fra kjæledyr og andre ubehagelige odører effektivt. Filtret skal ikke 
rengjøres, men byttes med jevne mellomrom. 

1 Frontdekslet åpnes ved å trekke øvre del mot deg. Løsne 
deretter sikkerhetstråden og løft frontdekslet opp. 

 
 
 
 
 
 
 

2 Ta tak i håndtakene og trykk dem ned ned for å løsne luftfiltret. Trekk filtret mot deg og løft det opp for å ta det ut. 
 

3 Trykk på- og trekk det luktabsorberende filtret ut til siden for å løsne det 
 

4 Sett inn et nytt filter på samme plass
 

5 Lukk frontdekslet.  
 

Dersom maskinen ikke skal brukes over tid, tørk den nøye og trekk ut veggstøpslet. Fuktighet som blir værende i maskinen 
kan forårsake skade på komponentene.

1Før maskinen skal lagres, tørk de indre komponentene ved å kjøre maskinen i viftemodus i tre til fire timer. 

2 Når maskinen igjen taes i bruk etter hvile, tørk de indre komponentene ved å kjøre maskinen i viftemodus i tre til fire 
timer. Dette fjerner evt. lukt som kan ha oppstått pga. fuktighet ved lagring.

Vedlikehold av maskinen
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Feilsøking - løsning på vanlige problemer

Problem Forklaring/løsning

Maskinen går ikke i det hele tatt

Kontroller at strømtilførsel er på og prøv igjen

Kontroller at automatsikringen en skrudd på

Forsikre deg om at det ikke er strømstans

Kontroller at ikke sikringen har gått

Maskinen virker ikke ved bruk av fjernkontrollen

Kontroller at det er strøm på fjernkontrollens batterier. Skift batterier

Kontroller at fjernkontrollens sensor ikke er blokkert

Kontroller at du er innenfor fjernkontrollens rekkevidde (maks 7 
meter fra maskinen)

Maskinen starter ikke umiddelbart etter av den er 
skrudd på

Maskinen har en mekaniske som beskytter mot for stor belastning. 
Maskinen vil starte om tre minutter

Temperaturen endres ikke
Kontroller at du ikke har valgt viftemodus. Trykk Mode knappen på 
fjernkontrollen for å velge riktig modus.

Viftehastigheten endres ikke Kontroller at du ikke har valgt Auto eller avfuktningsmodus. 

Maskinen kjøler eller varmer ikke som ønsket

Kontroller at riktig driftsmodus er valgt

Romtemperaturen kan være for lav/høy

Støv kan blokkere for luftfiltre. Rengjør filtre som beskrevet på forrige 
side.

Kontroller at ikke utedelen er blokkert

Timerinstilling lagres ikke
Kontroller at du har trykket Set/Cancel knappen på fjernkontrollen 
etter at du har angitt tiden

Det kommer lukt i rommet ved drift av maskinen Dette skejr hvis rommet er røykfull eller det er lukt i rommet. Ventiler 
rommet i FAN modus i 1-2 timer

Unormale lyder høres fra maskinen Lyd kan høres når kjølevæsken sirkulerer gjnnom kompressoren. 
Dette er helt normalt

Vanndråper renner fra utedelens tilkoblingsdel Vann kan dannes pga. forskjeller i temperaturen

Modus Driftsforhold Utenfor angitte forhold

Kjøling

Innendørstemperatur: 16°C~ 32°C En sikkerhetsbryter vil stoppe syste-•	
met;
Kondenseering kan forekomme i •	
innedelen og forårsake vannsøl

Utendørstemperatur: -15°C~24°C

Oppvarming
Innendørstemperatur: under 27°C En sikkerhetsbryter vil stoppe syste-•	

met;Utendørstemperatur: -15°C~ 24°C

Avfuktning

Innendørstemperatur: 16°C~32°C En sikkerhetsbryter vil stoppe syste-•	
met;
Kondenseering kan forekomme i •	
innedelen og forårsake vannsøl

Innendørs luftfuktighet: under 80%

Utendørstemperatur: -10°C~43°C

Strømtilførsel
Enfas regulert spenning minimum og 
maksimum verdi

220-240V~, 50Hz
198V-264V

Temperatur- og luftfuktighetsomfang
Tabellen viser innen hvilket temperatur og luftfuktighetsomfang maskinen kan brukes
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