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Cool Summer-erbjudande
På dessa varma dagar tryckande sommardagar och 
långa rastlösa nätter, finns det ingen bättre flykt från 
värme än de svala bekvämligheterna i ett hem. Din 
nya luftkonditionering ger ett slut på utmattade varma 
sommardagar och låter dig vila.  
Denna sommar, slå värmen med din egen 
luftkonditioneringsapparat.

Kostnadseffektivt system
Din nya luftkonditioneringsapparat ger inte bara 
maximal kyleffekt på sommaren, men är även en effektiv 
uppvärmningsmetod på vintern med det avancerade 
"Heat pump"(Värmepumpsystemet). Denna teknik är 
upp till 300 % effektivare än elvärme, vilket gör att kan 
minska driftskostnaderna ytterligare. Möt dina behov av 
luftkonditionering året runt.

Flexibel installation
Luftkonditioneringsapparat av kanaltyp är utformad att 
vara smalare och erbjuder olika lösningar för varje rum av 
form som ger specifika krav på luftflöde. Dessutom kan 
luftintaget inrättas på antingen undersidan eller baksidan 
av enheten, så att det finns mer flexibilitet i installation.

Funktioner hos din nya luftkonditionering Innehåll

Korrekt avfallshantering av produkten
 (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, 
USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig 
återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och 
tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.  

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör 
inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta mer 
om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).
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SVENSKA

Säkerhetsföreskrifter

Innan du använder din nya luftkonditioneringsapparat,  läs den här manualen 
noggrant för att säkerställa att du vet hur du på ett säkert och effektivt sätt ska använda 
tilläggsfunktionerna för din nya apparat.

Eftersom följande driftsinstruktioner täcker olika modeller, kan de specifika karaktärsdragen 
på din modell skilja sig något från de som beskrivs i manualen. Om du har några frågor, ring 
ditt närmaste supprotcenter eller få hjälp och information på Internet på www.samsung.com.

Viktiga säkerhetssymboler och föreskrifter:

VARNING Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i svåra personskador 
eller dödsfall.

VAR FÖRSIKTIG Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i smärre 
personskador eller egendomsskada.

Följ riktlinjerna.

Försök INTE att.

Se till att apparaten  är jordad för att förhindra elektriska stötar.

Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.

Ta INTE isär enheten.

FÖR INSTALLATION  VARNING

Använd strömledning med strömspecifikationerna för produkten eller högre 
och använd kontaktuttaget endast för den här enheten. Använd ej heller 
förlängningskabel.
 Förlängning av strömkabel  kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
 Använd inte en elektrisk transformator. Det kan resultera i elchock eller brand.
 Om spänningen/frekvensen/märkström är olika  kan det orsaka brand.

Installationen av denna hushållsapparat ska utföras av en kvalificerad tekniker 
eller serviceföretag.  
 Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, explosion, 

problem med produkten eller skada.

Installera ett överströmsskydd avsedd för luftkonditioneringsapparaten.
 Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

Fäst utomhusenheten ordentligt så att den elektriska delen för utomhusenheten inte 
är exponerad.
 Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.



4

Säkerhetsföreskrifter

FÖR INSTALLATION  VARNING

Installera inte denna hushållsapparat nära ett värmeelement, eller annat 
brännbart material. Installera inte denna hushållsapparat i fuktiga, oljiga eller 
dammiga platser, eller på platser som är utsatta för direkt solljus och vatten 
(regndroppar). Installera inte denna hushållsapparat på en plats där gas kan läcka 
ut.
 Det kan resultera i elchock eller brand.

Installera aldrig utomhusenheten högt på en utomhusvägg där den kan falla ned.
 Om utomhusenheten faller ned kan det resultera i skada, dödsfall eller 

egendomsskada.

Denna hushållsapparat måste vara korrekt jordad. Jorda inte hushållsapparaten 
till ett gasrör, plast vattenledning eller telefonlinje.
 Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar, brand, explosion eller 

andra problem med produkten.
 Anslut aldrig nätkabeln i ett uttag som inte är korrekt jordad och se till att den är i 

enlighet med lokala och nationella koder.

FÖR INSTALLATION  VAR FÖRSIKTIG

Installera hushållsapparaten på ett plant och hårt golv som kan stödja dess vikt.
 Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i onormala vibrationer, oljud, 

eller problem med produkten.

Installera utloppsslangen ordentligt så att vattnet dräneras korrekt.
 Underlåtelse att följa  dessa instruktioner kan resultera i vattenöversvämning och 

egendomsskada.

Vid installation av utomhusenheten, säkerställ att anslutningen till 
dräneringsslangen är sådan att dräneringen utförs korrekt.
 Vattnet som genereras under drift av värme av utomhusenheten kan svämma över  

och resultera i egendomsskada.  
Särskilt  vintertid om isblock faller, kan det resultera i skada, dödsfall eller 
egendomsskada.
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SVENSKA

FÖR STRÖMTILLFÖRSEL  VARNING

När kretsbrytaren är skadad, kontakta ditt närmaste servicecenter.

Varken dra eller böj strömkabeln överdrivet. Vrid eller knyt inte strömkabeln. 
Häng inte heller strömkabeln över metallföremål, eller placera tunga föremål på 
strömkabeln. För inte in strömkabeln mellan föremål eller placera strömkabeln i 
trånga mellanrum bakom apparaten. 
 Det kan resultera i elchock eller brand.

FÖR STRÖMTILLFÖRSEL  VAR FÖRSIKTIG

När du inte använder luftkonditioneringsapparaten under en längre  period eller 
under åska/storm, stänger du av strömmen via kretsbrytaren.  
 Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

FÖR ANVÄDNING  VARNING

Om apparaten utsätts för översvämning, vänligen kontakta ditt närmsta 
servicecenter.
 Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

Om apparaten ger ifrån sig konstiga ljud, luktar bränt eller ryker, koppla genast ur 
nätaggregatet och kontakta ditt närmaste servicecenter.
 Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

Av den händelse att en gasläcka sker (såsom propangas, gasolgas m.m.), ventilera 
omedelbart utan att vidröra strömkabeln .  
Rör inte apparaten eller strömkabeln. 
 Använd inte en ventilationsfläkt .
 Gnistor kan resultera i explosion eller brand. 

Var vänlig att kontakta ditt närmaste servicecenter för att återinstallera 
luftkonditioneringsapparaten.
 Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i problem med produkten, 

vattenläckor, elchock eller brand.
 Leveranstjänst finns inte för produkten. Om du åter installerar produkten på en annan 

plats, tillkommer ytterligare kostnader och en installationsavgift .
 Särskilt när du vill installera produkten på en ovanlig plats såsom i en industrilokal eller 

nära havet där den kan utsätts för  
saltpartiklar från luften. För dessa ärenden ber vi dig kontakta servicecentret.
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Säkerhetsföreskrifter

FÖR ANVÄDNING  VARNING

Vidrör inte kretsbrytaren med våta händer.
 Detta kan leda till elektrisk chock.

Slå inte på, eller dra luftkonditioneringsapparaten  med överdriven kraft.
 Detta kan resultera i brand, skada, eller problem med produkten.

Placera inte föremål nära utomhusenheten så att barn kan klättra upp på 
apparaten.
 Det kan resultera i att barn skadar sig själva.

Vrid inte av luftkonditioneringen medan kretsbrytaren  arbetar.
 Genom att stänga av och på luftkonditioneringsapparaten   med 

överspänningsskyddet, kan dert orsaka en gnista och resultera i elchock eller brand.  

Efter att ha packat upp luftkonditioneringsapparaten, håll allt 
förpackningsmaterial väl utom räckhåll för barn, då förpackningsmaterial kan 
vara farligt för barn.
 Om ett barn placerar en påse över sitt huvud kan detta leda till kvävning.

För inte in fingrarna eller främmande ämnen i utloppet när 
luftkonditioneringsapparaten är i drift eller frontpanelen stängs.
 Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in  fingrarna i produkten.

Rör inte frontpanelen med händer eller fingrar under värmedrift. 
 Detta kan resultera i elchock eller brännskador.

Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i luft in/ut-taget till 
luftkonditioneringsapparaten.
 Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in  fingrarna i produkten.

Använd inte luftkonditioneringsapparaten under längre perioder i dåligt 
ventilerade platser eller nära personer med dålig hälsa.
 Då detta kan leda till  att syrehalten minskar, öppna ett fönster minst en gång i 

timman.
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SVENSKA

FÖR ANVÄDNING  VARNING

Om något främmande substans såsom vatten har trängt in i apparaten, bryt 
strömmen genom att dra ur strömkontakten och vrid överspänningsskyddet till 
av och kontakta närmaste servicecenter.
 Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.
Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera apparaten på egen hand.
 Använd inte några andra säkringar (såsom koppar, stålvajer m.m.) än 

standardsäkringar.
 Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, problem med 

produkten eller skada.

FÖR ANVÄDNING  VAR FÖRSIKTIG

Placera inte föremål eller enheter under inomhusenheten.
 Vatten som rinner från inomhusenheten kan resultera i egendomsskada.

Kontrollera minst en om året att installationsramen för utomhusenheten inte har 
gått brustit , .
 Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan leda till skada, dödsfall eller 

egendomsskada.

Maxströmmen mäts enligt   IEC-standarden för säkerhet och strömmen är 
uppmätt till ISO-standarden för energieffektivitet.

Stå inte på hushållsapparaten eller placera föremål (t.ex. tvätt, tända ljus, 
brinnande cigaretter, fat, kemikalier, metallföremål etc.) på hushållsapparaten.
 Detta kan resultera i  elchock, brand, problem med produkten, eller skada.

Använd inte apparaten med våta händer.
 Detta kan leda till elektrisk chock.

Spreja  inte flyktigt material som insektsmedel på hushållsapparatens yta.
 Lika väl som det är skadligt för människor, kan det även resultera i elchock, brand eller 

problem med produkten.

Drick inte vattnet från luftkonditioneringen.
 Vattnet kan vara skadligt för människor.

Utsätt inte fjärrkontrollen för högt tryck och montera inte isär fjärrkontrollen.

Vidrör inte rören som är anslutna till  produkten.
 Det kan resultera i brännskador eller skada.
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Säkerhetsföreskrifter
FÖR ANVÄDNING  VAR FÖRSIKTIG

Använd inte luftkonditioneringsapparaten  för att förvara precisionsutrustning, 
mat, , plantor eller kosmetika, eller andra ovanliga anledningar.
 Detta kan resultera i egendomsskada.

Undvik att under långa tider direktexponera människor, djur eller plantor för 
luftflödet från luftkonditioneringsapparaten.
 Detta kan resultera i skada för människor, djur eller plantor.

Denna hushållsapparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) 
med nedsatt känsel, fysisk eller mental oförmåga eller brist på erfarenhet och 
kunskap, om de inte övervakas eller fått instruktioner angående användning av 
hushållsapparaten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn skall övervakas 
för att försäkra om att de inte leker med hushållsapparaten.

För användning i Europa: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och 
uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller 
brister i erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående 
användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka 
med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan 
tillsyn.

FÖR RENGÖRING  VARNING

Rengör inte hushållsapparaten genom att spruta vatten direkt på den. Använd 
inte bensen, spädningsmedel eller alkohol för att rengöra apparaten.
 Detta kan leda till missfärgning, deformering, skador, elchock eller brand.

Innan rengöring eller underhåll, dra ur luftkonditioneringens stickkontakt från 
vägguttaget och vänta tills fläkten stannar.
 Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

FÖR RENGÖRING  VAR FÖRSIKTIG

Var noga när du rengör ytan för värmeväxlaren på utomhusenheten eftersom den 
har vassa kanter.
 För att undvika att skära sig i fingrarna, använd tjocka bomullshandskar när du rengör 

apparaten.
Rengör inte insidan av luftkonditioneringsapparaten  själv.
 Kontakta ditt närmaste servicecenter om du vill rengöra insidan av din apparat.
 När du rengör det interna filtret, se beskrivningarna i avsnittet "Rengöring och 

underhåll av luftkonditioneringsapparaten".
 Underlåtelse att följa  dessa instruktioner kan leda till skada, elchock eller brand.



9

SVENSKA

Kontrollera innan användning
Driftsintervall

Tabellen nedan indikerar temperatur- och luftfuktighetsintervall som 
luftkonditioneringsapparaten kan arbeta inom.  
Se tabellen för effektivt användande.

•	 	Den	standardiserade	temperaturen	för	uppvärmning	är	7˚C.	Om	utomhustemperaturen	faller	till	0˚C	eller	lägre,	kan	
värmeeffekten	reduceras	beroende	på	temperaturförhållanden.	
Om	kyldriften	används	över	32˚C	(inomhustemperatur),	kyler	den	inte	med	full	kapacitet.

OBS

•	 	Användning	av	luftkonditioneringsapparaten	vid	en	relativ	fuktighet	över	det	
förväntade	(80%),	kan	orsaka	bildandet	av	kondensat	och	läckage	av	vattendroppar	på	
golvet.

VAR FÖRSIKTIG

Underhåll av din luftkonditioneringsapparat

Interna skydd via enhetens styrsystem

	Detta	interna	skydd	sätts	in	om	ett	internt	fel	uppstår	i	luftkonditioneringsapparaten.

Typ Beskrivning

Mot kall-luft Den	interna	fläkten	kommer	att	avstängd	mot	kall-luft	när	värmepumpen	värmer.

Avfrostningscykel Den	interna	fläkten	kommer	att	avstängd	mot	kall-luft	när	värmepumpen	värmer.

Skydd för 
interna batterier

Kompressorn	kommer	vara	avstängd	för	att	skydda	de	interna	batterierna	när	
luftkonditioneringen	arbetar	i	kylläge.

Skydd för kompressor Luftkonditioneringen	börjar	inte	att	arbetar	direkt	för	att	skydda	kompressorn	från	
utomhusenheten	efter	den	har	startat.

•	 		Om	värmepumpen	drivs	i	värmeläge,	blir	avfrostningscykeln	aktiverad	för	att	ta	bort	frost	from	en	utomhusenhet	
som	kan	ha	satt	in	vid	låga	temperaturer.	
Den	interna	fläkten	stängs	automatiskt	av	och	startas	endast	igen	efter	att	avfrostningscykeln	är	avslutad.

OBS

LÄGE
DRIFTSTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET 

INOMHUS OM UTANFÖR FÖRHÅLLANDENA
INOMHUS UTOMHUS

KYLA 18–32 ˚C -20–50 ˚C 80	%	eller	mindre Kondensation	kan	uppstå	på	
inomhusenheten	med	risk	för	att	endera	
vatten	blåser	bort	eller	droppar	på	golvet.

Interna	skydd	aktiveras	och	
luftkonditioneringen	stannar.

TORKNING 18–32 ˚C -20–50 ˚C -

VÄRME 27 ˚C	eller	mindre -25–24 ˚C - Interna	skydd	aktiveras	och	
luftkonditioneringen	stannar.
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Kontrollera innan användning
Tips på användning av luftkonditioneringsapparaten

Här är några tips som du kan följa när du aanvänder din luftkonditioneringsapparat.

ÄMNE REKOMMENDATION

Kylning •	 	Om	de	rådande	utomhustemperaturerna	är	högre	än	de	valda	
inomhus temperaturerna kan det ta tid att få inomhus temperaturen 
till önskad kyla.

•	 	Undvik	att	drastiskt	sänka	temperaturen.	Ett	slöseri	med	energi	och	
rummet kyler inte snabbare för det.

Uppvärmning •	 	Eftersom	luftkonditioneringen	värmer	rummet	genom	att	hämta	
värmeenergi från luften utomhus, kommer värmekapaciteten att 
minska när utomhustemperaturen är extremt låg. Om du känner att 
luftkonditioneringen inte tillräckligt värmer, rekommenderas att du tar 
hjälp av en extra värmekälla i kombination med luftkonditioneringen.

Frost •	 	När	luftkonditioneringen	körs	i	värmeläge,	kommer	frost	bildas	på	
grund av temperaturskillnaden mellan enheten och luften ute.

 Om detta inträffar:
 - Stannar luftkonditioneringen att värma.
 -  Luftkonditioneringen är automatiskt igång i avfrostningsläge i 10 

minuter.
 -  Ångan som produceras på utomhusenheten i avfrostningsläget är 

säker.
Inget ingripande krävs; efter ca 10 minuter, fungerar 
luftkonditioneringen normalt igen.
❈ Enheten fungerar inte när den startar i läget avfrostning.

Fläkt •	 	Fläkten	kanske	inte	arbetar	under	3~5	minuter	i	början	för	att	
förebygga att kalla vindar medan luftkonditioneringen värmer upp.

Höga inomhus/
utomhustemperaturer

•	 	Om	både	inomhus-och	utomhustemperaturen	är	hög	och	
luftkonditioneringen körs i Heat-mode (värmeläge), kan 
utomhusenhetens fläkt och kompressor stannar då och då. Detta är 
normalt; vänta tills luftkonditioneringen slås på igen.

Strömavbrott •	 	Om	ett	strömavbrott	inträffar	under	drift	av	
luftkonditioneringsapparaten, stannar driften omedelbart och 
enheten kommer att vara avstängd. När strömmen kommer tillbaka, 
körs luftkonditioneringsapparaten automatiskt igång.

Skyddsmekanism •	 	Om	luftkonditioneringsapparaten	precis	har	slagits	på	efter	avbrott	
eller	om	ström	tillförs,	strömmar	ingen	kall/varm	luft	ut	i	3	minuter.	
Detta för att skydda kompressorn på utomhusenheten.
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SVENSKA

SMAL KANALTYP

Visning av delarna

•	 	Din	luftkonditioneringsapparat	kan	se	något	annorlunda	ut	från	bilderna	som	visas	ovan,	beroende	på	din	modell.l.
OBS

MA-KANALTYP

Luftintag
Luftutlopp

Innertak

Luftfilter (sidan med återgångsluft)

Luftintag

Luftutlopp

Innertak

Luftfilter (sidan med återgångsluft)

Gratulerar till köpet av luftkonditioneringsapparaten. Vi hoppas att du kommer dra nytta av funktionerna med din 
luftkonditioneringsapparat och hålla dig sval eller varm med optimal effektivitet. 
Läs manualen för att komma igång och få ut det mesta av luftkonditioneringsapparaten.

 GLOBAL KANAL Typ

Luftintag

Luftutlopp

Innertak

Luftfilter (sidan med återgångsluft)
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Rengöring och underhåll av luftkonditioneringsapparaten

Rengöring av filter

•	 Bilden	som	visas	ovan	kan	skiljer	sig	från	din,	beroende	på	modell.	
•	 	Efter	rengöring	av	filtret,	tryck	på	knappen	Filter Reset (Filteråterställning) på fjärrkontrollen i 2 sekunder för att 

återställa schemat för filtret. Indikatorn för filter symbolen kommer att vara inställd på för rengöringstid. 
OBS

Smal kanaltyp 

1. Dra ut luftfiltret på den bakre sidopanelen på höger sida.

2. Rengör luftfiltret med en dammsugare eller en mjuk borste. Om gallret har mycket damm, skölj det med rinnande 
vatten och låt den torka i ett ventilerat utrymme.

•	 För	bästa	skick,	upprepa	varannan	vecka.
•	 	Om	luftfiltret	torkar	i	ett	slutet	(eller	fuktigt)	område,	kan	lukt	uppstå.	Om	detta	

händer, rengör filtret i en välventilerad plats.

3. Sätt tillbaka luftfiltret i sitt ursprungliga läge.

För bästa prestanda med din luftkonditioneringsapparat, rengör den regelbundet. Vid rengöring, se till att kapa strömmen från 
enheten för din säkerhet.
Vid rengöring av filtret, se till att slå av strömmen från enheten. Tvättbart skum baserat på luftfilter, fångar upp stora partiklar i 
luften. Filtret rengörs med en dammsugare eller genom handtvätt. 
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SVENSKA

MA-kanaltyp 

1. Dra ut luftfiltret på den bakre sidopanelen på höger sida.

2. Rengör luftfiltret med en dammsugare eller en mjuk borste. Om gallret har mycket damm, skölj det med rinnande 
vatten och låt den torka i ett ventilerat utrymme.

•	 För	bästa	skick,	upprepa	varannan	vecka.

•	 	Om	luftfiltret	torkar	i	ett	slutet	(eller	fuktigt)	område,	kan	lukt	uppstå.	Om	detta	händer,	
rengör filtret i en välventilerad plats.

3. Sätt tillbaka luftfiltret i sitt ursprungliga läge.

•	 Bilden	som	visas	ovan	kan	skiljer	sig	från	din,	beroende	på	modell.	
•	 	Efter	rengöring	av	filtret,	tryck	på	knappen	Filter Reset (Filteråterställning) på fjärrkontrollen i 2 sekunder för att 

återställa schemat för filtret. Indikatorn för filter symbolen kommer att vara inställd på för rengöringstid. 
VAR FÖRSIKTIG
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Rengöring och underhåll av luftkonditioneringsapparaten
GLOBAL KANAL (Plasttyp) 

1. Tryck i båda hakarna och för filtret nedåt.

2. Rengör luftfiltret med en dammsugare eller en mjuk borste. Om gallret har mycket damm, skölj det med rinnande 
vatten och låt den torka i ett ventilerat utrymme.

•	 För	bästa	skick,	upprepa	varannan	vecka.

•	 	Om	luftfiltret	torkar	i	ett	slutet	(eller	fuktigt)	område,	kan	lukt	uppstå.	Om	detta	händer,	
rengör filtret i en välventilerad plats.

3. Sätt tillbaka luftfiltret i sitt ursprungliga läge.

•	 Bilden	som	visas	ovan	kan	skiljer	sig	från	din,	beroende	på	modell.	
•	 	Efter	rengöring	av	filtret,	tryck	på	knappen	Filter Reset (Filteråterställning) på fjärrkontrollen i 2 sekunder för att 

återställa schemat för filtret. Indikatorn för filter symbolen kommer att vara inställd på för rengöringstid. 
VAR FÖRSIKTIG
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GLOBAL KANAL (typ ståltråd) 

1. Dra ut luftfiltret från ramen.

2. Rengör luftfiltret med en dammsugare eller en mjuk borste. Om gallret har mycket damm, skölj det med rinnande 
vatten och låt den torka i ett ventilerat utrymme.

•	 För	bästa	skick,	upprepa	varannan	vecka.

•	 	Om	luftfiltret	torkar	i	ett	slutet	(eller	fuktigt)	område,	kan	lukt	uppstå.	Om	detta	händer,	
rengör filtret i en välventilerad plats.

3. Sätt tillbaka luftfiltret i sitt ursprungliga läge.

•	 Bilden	som	visas	ovan	kan	skiljer	sig	från	din,	beroende	på	modell.	
•	 	Efter	rengöring	av	filtret,	tryck	på	knappen	Filter Reset (Filteråterställning) på fjärrkontrollen i 2 sekunder för att 

återställa schemat för filtret. Indikatorn för filter symbolen kommer att vara inställd på för rengöringstid. 
VAR FÖRSIKTIG
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Om luftkonditioneringsapparaten ska användas under en längre period, torka av luftkonditioneringsapparaten för att 
underhålla den på bästa sätt.

  Torka av luftkonditioneringsapparaten genomgående genom att köra den i Fläkt-läge i 3 
till	4	timmar	och	koppla	ur	nätaggregatet.	 
Det kan uppkomma interna skador om fukt ligger kvar i komponenterna.

  Innan du använder luftkonditioneringsapparaten  igen, torka de inre komponenterna 
i	luftkonditioneringsapparaten	igen	genom	att	köra	i	Fläkt	-äget	i	3	till	4	timmar.	Detta	
avlägsnar dofter som kan uppstå  från fukt.

•	 	De	beskrivna	operationerna	ska	utföras	oftare	om	det	installationsområdet	är	mycket	dammigt.
OBS

•	 	Dessa	åtgärder	måste	alltid	utföras	av	kvalificerad	personal.	För	mer	detaljerad	
information se installationsdelen i manualen.VAR FÖRSIKTIG

Regelbundna kontroller

Se följande tabell för att underhålla luftkonditioneringsapparaten ordentligt.

Typ Beskrivning Månadsvis Var 4: e 
månad

En gång om 
året

Inomhusenhet

Rengör luftfiltret (1) ●

Rengör smältvattenskålen för kondens (2) ●

Rengör värmeväxlaren noga (2) ●

Rengör avloppsröret från kondens (2) ●

Byt ut fjärrkontrollens batterier (1) ●

Utomhusenhet

Rengör värmeväxlaren på utsidan av enheten (2) ●

Rengör värmeväxlaren på insidan av enheten (2) ●

Rengör de elektriska komponenterna med tryckluft (2) ●

Kontrollera att alla elektriska komponenter är fast åtdragna (2) ●

Rengör fläkten (2) ●

Kontrollera att alla fläktdelar är fast åtdragna (2) ●

Rengör smältvattenskålen för kondens (2) ●

●:   Denna bock kräver kontroll av inomhus-/utomhusenheten regelbundet, efter beskrivningen för att upprätthålla 
luftkonditioneringsapparaten på rätt sätt.

Rengöring och underhåll av luftkonditioneringsapparaten
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Bilaga

Felsökning

Se följande tabell om luftkonditioneringsapparaten  fungerar onormalt. Detta kan 
spara tid och onödiga utgifter.

PROBLEM LÖSNING

Luftkonditioneringsapparaten 
fungerar inte omedelbart 
efter att den har startats om.

•	 	På	grund	av	den	skyddande	mekanismen,	startar	apparaten	inte	
omedelbart. Detta för att hålla enheten från att överbelastas. 
Luftkonditioneringsapparaten startar om 3 minuter.

Luftkonditioneringsapparaten 
fungerar inte alls.

•	 	Kontrollera	att	stickkontakten	är	ordentligt	ansluten.	Sätt	i	
stickkontakten i vägguttaget på rätt sätt.

•	 Kontrollera	om	kretsbrytaren	har	stängts	av.
•	 Kontrollera	om	det	är	ett	strömavbrott.
•	 Kontrollera	säkringen.	Se	till	att	den	inte	har	gått.

Temperaturen ändras 
inte.

•	 	Kontrollera	om	du	har	valt	läget	för	fläkt.	 
Tryck på Mode- (Läge) knappen på fjärrkontrollen för att välja ett 
annat läge.

Den kalla (varma) luften 
kommer inte ut ur 
luftkonditioneringsapparaten.

•	 	Kontrollera	om	den	inställda	temperaturen	är	högre	(lägre)	än	
den aktuella temperaturen. Tryck på Temperature (Temperatur)-
knappen på fjärrkontrollen för att ändra den inställda 
temperaturen. Tryck på Temperature (Temperatur)-knappen för 
att höja eller sänka temperaturen.

•	 	Kontrollera	om	luftfiltret	är	igentäppt	av	smuts.	Rengör	luftfiltret	
varannan vecka.

•	 	Kontrollera	om	luftkonditioneringsapparaten	precis	har	slagits	
på. Om så är fallet, vänta i 3 minuter. Kall luft tar sig inte ut för att 
skydda kompressorn på utomhusenheten. 

•	 	Kontrollera	om	luftkonditioneringsapparaten	har	installerats	på	
en plats med en direkt exponering för solljus. Häng gardiner för 
fönstren för att öka kyleffekten.

•	 	Kontrollera	att	ingen	lucka	eller	hinder	är	i	närheten	av	
utomhusenheten.

•	 Kontrollera	om	kylrören	är	för	långa.
•	 	Kontrollera	om	luftkonditioneringsapparaten	är	endast	tillgänglig	
i	Cool	(Kyl)-läget.

•	 Kontrollera	att	fjärrkontrollen	är	endast	tillgänglig	för	
kylmodellen.
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PROBLEM LÖSNING

Fläkthastigheten 
ändras inte.

•	 	Kontrollera	om	du	har	valt	Automatiskt	eller	Dry	(torr)-läge. 
Luftkonditioneringsapparaten  justerar automatiskt fläkthastigheten 
till	automatisk	i	läget	Auto/Torr.

"Timer"-funktionen 
ställs inte in.

•	 	Kontrollera	om	du	trycker	på	Ström-knappen på fjärrkontrollen när 
du har satt i gång den.

Dofter sprider sig i 
rummet vid drift.

•	 	Kontrollera	om	apparaten	är	igång	i	ett	rökigt	område	eller	
om det finns en lukt sprider sig in från utsidan. Använd 
luftkonditioneringsapparaten i läget för fläkt eller öppna fönstren 
för att lufta ut rummet.

Luftkonditioneringsapparaten 
avger ett bubblande ljud.

•	 	Ett	bubblande	ljud	kan	höras	när	köldmedlet	cirkulerar	genom	
kompressorn. Låt luftkonditioneringsapparaten fungera i ett förvalt 
läge.

•	 	När	du	trycker	på	Ström-knappen på fjärrkontrollen, kan ljud höras 
från avloppspumpen inne i luftkonditioneringsapparaten.

Vatten droppar 
från bladen för 
luftflödet.

•	 	Kontrollera	om	luftkonditioneringsapparaten	har	kört	kylning	
under en längre tid med bladen för luftflödet pekande nedåt. 
Kondensation kan bildas på grund av skillnaden i temperatur.

Fjärrkontrollen 
fungerar inte.

•	 Kontrollera	om	dina	batterier	har	tagit	slut.
•	 Se	till	att	batterierna	är	korrekt	installerade.
•	 Se	till	att	inget	blockerar	fjärrkontrollens	sensor.
•	 	Kontrollera	att	det	inte	är	någon	stark	ljusapparatur	i	närheten	av	

luftkonditioneringen. Starkt ljus som kommer från fluorescerande 
lysrör eller neonskyltar kan störa de elektriska vågorna.

Luftkonditioneringsapparaten 
inte slås på eller av med den 
trådbundna fjärrkontrollen.

•	 	Kontrollera	om	du	har	ställt	in	den	trådbundna	fjärrkontrollen	för	
gruppstyrning.

Den trådanslutna 
fjärrkontrollen 
fungerar inte.

•	 	Kontrollera	om	indikatorn	TEST	visas	på	den	trådbundna	
fjärrkontrollen. Om så är fallet, stäng av enheten och slå av 
strömbrytaren. Ring ditt närmaste supportcenter.

Indikatorerna 
på det digitala 
visningsfönstret 
blinkar.

•	 	Tryck	på	strömbrytaren	på	fjärrkontrollen	för	att	stänga	av	enheten	
och slå av kretsbrytaren. Slå sedan på den igen.

Bilaga
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Mått och vikt

Typ Modell Nettomått (BxDxH) (mm) Nettovikt (kg)

Inomhusenhet

AC035JNMCEH 850*700*250 25

AC071JNMCEH 1200*700*250 32

AC100JNMCEH 1300*700*300 37

AC125JNMCEH 1300*700*300 37

Modellspecifikation (Mått och vikt)



FRÅGOR ELLER 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




