
Klimaanlegg
Brukerhåndbok
AR**TXCA***

 • 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

02

03

04

09

05

06

08

07

01 Luftinntak

02 Luftfilter

03 Filter for tredobbel pleie

04 Wind-Free-panel

05 Luftstrømblad (opp og ned)

06 Luftstrømblad (venstre og høyre)

07 Av/på-knapp/fjernkontrollmottaker

08 Romtemperatursensor

09 Skjerm

 MERK!

 • Produktet leveres med to filtre for tredobbel pleie 
og brukerhåndboken.

Komme i gang
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Skjerm

01

02 03 04

05

01 Temperaturindikator (numerisk) 
Indikator for tilbakestilling av filter ( )  
Indikator for strømforbruk (numerisk/ 
For multisystemet – indikator for brukstid) 
Indikator for automatisk rengjøring ( )  
Indikator for tining ( )

02 AI Auto-indikator

03 Tidtakerindikator 
good'sleep-indikator

04 Wi-Fi-indikator

05 Bevegelsessensor

 MERK!

 • Hvis wifi-indikatoren blinker i 10 sekunder når operasjonen begynner, betyr det at klimaanlegget ikke er 
koblet til wifi. Se «SmartThings-app» på side 45, og koble klimaanlegget til wifi.

 • Når klimaanlegget er koblet til wifi, kan det samle inn og lære bruksmønstre, så det kan kjøre i AI Auto-
modus.
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Oversikt over fjernkontrollen

08

09

10

07

01

05

06

16

17

18

20

21

02

03

04

11

12

13
19

14

15

01 Innstilt temperatur-indikator

02 Tidtakeralternativ-indikator

03 Valgt betjeningsmodus

04 Alternativer

05 Indikator for lavt batteri

06 Send-indikator

07 Valgt viftehastighet

08 Wind-Free-indikator

09 Vertikal luftsvingindikator

10 Horisontal luftsvingindikator

11 På/av-knapp

12 Temperaturknapp

13 Timer knapp

14 Knapp for viftehastighet

15 Retning-/valgknapp

16 Vertikal luftsvingknapp

17 Mode knapp

18 Fast/Wind-Free knapp

19 Horisontal luftsvingknapp

20 Options/Clean knapp

21 SET-knapp / temperaturtype-knapp (℃↔℉) 

 MERK!

 • Selv om Purify 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.
Du kan bruke AI Auto -modusen etter at Wi-Fi er tilkoblet.

 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

AI Auto/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

AI Auto/Auto/
Dry  (auto)

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

Justere luftstrømretning

Hold luftstrømmen i konstant retning ved å stoppe bevegelsene til 
de vertikale og horisontale luftstrømbladene.

I bruk ▶ eller

 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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Smarte funksjoner

Funksjonen Wind-Free Cooling

Bruk Wind-Free Cooling-funksjonen til å nyte en mild bris gjennom 
de fine hullene i Wind-Free-panelet i stedet for luft direkte gjennom 
luftstrømbladene.

I Cool/Dry/Fan-modus ▶

 MERK!

 • For å kansellere denne funksjonen, trykk på  (Wind-Free)-
knappen igjen.

 • Når Wind-Free Cooling-funksjonen er på, kontrollerer 
klimaanlegget automatisk temperaturen og viftehastigheten for 
å holde rommet ditt mildt og behagelig. 

 • Når Wind-Free Cooling-funksjonen er kansellert, går 
klimaanlegget tilbake til den opprinnelige viftehastigheten og 
luft kommer ut av luftstrømbladene. 

 • I Cool-modus, er den anbefalte temperaturen under Wind-Free 
Cooling-drift  24 ℃ til 26 ℃.

 • Du kan bruke Wind-Free Cooling-funksjonen i modusen Cool, Dry 
eller Fan.

 • Du kan ikke velge Quiet-funksjonen under Wind-Free Cooling-
driften. 

 • Å velge Wind-Free Cooling-funksjonen, kansellerer funksjonene 
Fast, Eco, og luftstrømretning (  , ).

Smartfunksjoner
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AI Auto-modus

Bruk AI Auto-modusen for å automatisk betjene noen av modusene 
Cool, Dry, Heat og Wind-Free Cooling, avhengig av de innlærte 
bruksmønstrene innhentet fra en ekstern server via Wi-Fi-modulen. 
Favorittemperaturen og driftsmodusen settes også basert på 
gjeldende temperaturer (innendørs/utendørs) og de innsamlede 
brukermønstrene.

▶ ▶ Velg Auto.

 MERK!

 • Du kan bruke denne modusen etter at Wi-Fi er tilkoblet. Ellers 
aktiveres Auto-modusen.

 • I AI Auto-modusen vises indikatorene  (AI Auto) og  (Wi-Fi) 
på displayet til innendørsenheten.

 • Hvis de innsamlede brukermønstrene ikke er tilstrekkelige, angis 
temperaturen til 24 ℃.

 • Den angitte temperaturen kontrolleres innenfor 22 ℃ til 26 ℃ i 
AI Auto-modus. Du kan også endre den manuelt.

 • Når du trykker på  (Modus) i AI Auto-modusen, kanselleres 
modusen.

 • Hvis du endrer den angitte temperaturen i AI Auto-modus, endres 
den automatisk tilbake til AI-ens komforttemperatur etter 1 time.
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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!

 • Hvis Wi-Fi ikke kan kobles til eller Wi-Fi-funksjonen ikke støttes, 
aktiveres denne Auto-modusen automatisk i stedet for AI Auto-
modusen.

 • 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.
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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.
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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.

 • Å velge Fast-funksjonen, kansellerer funksjonene Wind-Free 
Cooling, Eco, good'sleep og Quiet.

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

I Cool- eller Heat-modus ▶ ▶ ▶

Velg Fast. ▶
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Bevegelsessensorfunksjon

Bruk bevegelsessensorfunksjonen for å lære klimaanlegget å 
registrere menneskelige bevegelser og blåse luft direkte eller 
indirekte. Når det er satt til ikke å registrere bevegelse, brukes 
strømsparingsmodus.

I Cool- eller Heat-modus ▶ ▶ ▶

Velg Direct eller Indirect. ▶

 • Når Direct vind er valgt  • Når Indirect vind er valgt

 ‒ Vind blir sendt i detektert 
retning.

 ‒ Vind sendes i motsatt 
retning av registrerte 
bevegelser.

 • Når menneskelige bevegelser 
registreres overalt

 • Når menneskelige bevegelser 
ikke registreres

 ‒ Med Direct-vind blåser 
klimaanlegget en venstre 
og høyre luftstrøm. Med 
Indirect-vind sentreres 
luftstrømmen.

 ‒ I Heat-modus beveger det 
vertikale luftstrømbladet 
seg oppover.

 ‒ Når det har gått 20 minutter 
uten at menneskelige 
bevegelser er registrert, 
starter strømsparingsmodus, 
og den angitt temperaturen 
kan gå opptil 28 ℃.

 ‒ Når menneskelige 
bevegelser registreres i 
strømsparingsmodusen, 
starter den forrige 
operasjonen.
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 MERK!

 • Bevegelsessensorfunksjonen opereres bare i Cool- og Heat-
modusene.

 • Bevegelsessensoren kan registrere menneskelige bevegelser 
innenfor 5 m. Den kan kanskje ikke registrere menneskelige 
bevegelser utenfor rekkevidden.

 • Hvis det er noen hindringer foran sensoren eller stedet er utsatt 
for direkte sollys eller vind, kan det hende at sensoren ikke 
fungerer som den skal.

 • Bevegelsessensoren kan enklere registrere en persons 
sidebevegelser enn bevegelser fram og tilbake.

 • Bevegelsessensoren befinner seg nederst til høyre i produktet. 
Når en person befinner seg rundt midten av produktet, 
registrerer sensoren at personen befinner seg til venstre, og 
produktet blåser så luft tilsvarende.

 • Noen områder omkring midten av sensoren registreres kanskje 
ikke.

 • Bevegelsene til varmblodige kjæledyr, roterende varmeapparater 
eller rengjøringsroboter registreres kanskje som menneskelige 
bevegelser.

 • Når en person stopper bevegelsen innenfor det detekterbare 
området, kan det hende at det ikke blir detektert.

 • Ettersom bevegelsessensoren kan registrere bevegelser fra 
varmekilder, kan det hende at den ikke fungerer når mennesker 
snur seg med ryggen til, dekker til for mye hud eller blokkeres av 
hindringer, som tøyvask.

 • Sensorens følsomhet kan reduseres avhengig av hvor tjukke 
klærne er.

 • Hvis du endrer den aktive modusen, luftstrømretningen eller 
valgfrie funksjonen, avbrytes bevegelsessensorfunksjonen.

 • Hvis en person gjør bevegelser på samme sted eller ikke beveger 
seg på lang tid, registreres det som fravær.

 • Hvis det er små bevegelser, som i tilfeller med spebarn og 
pasienter, eller hvis det er kontinuerlige små bevegelser, som ved 
søvn eller filmtitting, kan det registreres som fravær.

 • Ikke plasser en stor gjenstand, et varmeapparat eller en luftfukter 
i nærheten av produktet.

 • Ikke berør sensoren. Hvis disse retningslinjene ikke følges, kan 
det føre til skade på produktet eller funskjonsfeil.
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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.

 • Å velge Quiet-funksjonen, kansellerer funksjonene Wind-Free 
Cooling, Eco, good'sleep og  Fast.

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.

Wi-Fi-funksjon (SmartThings-app)

Slå på Wi-Fi-funksjonen for å koble smarttelefonen din til 
klimaanlegget.

I bruk ▶ ▶ Trykk og hold inne i 4 eller flere sekunder.

 MERK!

 • Når du slår på Wi-Fi-funksjonen, kobles smarttelefonen sammen 
med klimaanlegget,  (send)-indikatoren blinker, og  vises 
på fjernkontrollskjerm i noen sekunder. 

 • Når smarttelefonen din er koblet til klimaanlegget, kan du 
kontrollere den via trådløst Internett ved å bruke SmartThings-
appen installert på smarttelefonen din. 

 • For mer informasjon om hvordan du klargjør smarttelefonen din 
for tilkobling og hvordan du kontrollerer klimaanlegget ved å 
bruke SmartThings-appen, se "SmartThings-app" på side 45.



30 Norsk

Sm
artfunksjoner

Sm
artfunksjoner

Funksjoner for energisparing

Kontroll av strømforbruk

Denne funksjonen støttes ikke av multisystemet. 

Bruk Usage-funksjonen for å sjekke mengden strøm som forbrukes 
ved å bruke klimaanlegget. Mengden som brukes, vises på 
innendørsenheten i noen sekunder, og den innstilte temperaturen 
vises.

I bruk ▶ ▶ ▶

Velg Usage. ▶

Verdiområdet som vises er mellom 0,1 kWt og 99 kWt. Strømforbruk 
beregnes fra det øyeblikket klimaanlegget slås på. Verdien 
tilbakestilles når klimaanlegget slås av.

 MERK!

 • Bruken som vises på displayet til innendørsenheten, kan avvike 
noe fra mengden strøm som faktisk er forbrukt. 

 • Du kan bare se strømforbruket når klimaanlegget er i drift.
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Brukstidsjekk

Denne funksjonene støttes ikke av enkeltsystemet.

Bruk brukstidfunksjonen til å sjekke hvor lenge det har gått fra da 
klimaanlegget ble slått på, til når brukstidfunksjonen velges. Brukstiden 
vises på displayet til innendørsenheten i noen få sekunder før den angitte 
innendørstemperaturen vises igjen.

I bruk ▶ ▶ ▶

Velg Usage. ▶

Brukstiden vises i timer. Eksempel: 0,1 tilsvarer 6 minutter; 2,5 tilsvarer 2 
timer og 30 minutter; 3,7 tilsvarer 3 timer og 42 minutter. Verdiene angis 
mellom 0,0 og 99. Verdien tilbakestilles når klimaanlegget slås av.

 MERK!

 • Brukstiden som vises på innendørsenheten, kan variere noe fra 
klimaanleggets faktiske brukstid.

 • Du kan bare vise brukstid når klimaanlegget er i bruk.
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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 ▶ ▶ ▶

Velg Eco. ▶

 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)- eller  (Horisontal luftsving)-knappen for 
å slå den av.

 • Å velge Eco-funksjonen, kansellerer funksjonene Wind-Free 
Cooling, good’sleep, Fast og Quiet.
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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 ℃

 • good'sleep-funksjonen kan fungere mens Wind-Free Cooling-
funksjonen er på.

 • 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 36.

Rengjør filteret. Én gang annenhver uke Eieren "Rengjøring av filteret" on 
page 39.

Erstatt filteret for 
tredobbel pleie. Én gang hvert 3. år Eieren

"Erstatte filteret for 
tredobbel pleie" on page 

40.
Rengjør Wind-Free-

panelet
Minst én gang i 

måneden Eieren "Rengjøre Wind-Free-
panelet" on page 41.

Rengjør utsiden av 
innendørsenheten. Etter behov Eieren

"Rengjøring av utsiden av 
innendørsenheten" on page 

38.

Rengjør utsiden av 
utendørsenheten. Minst én gang i året Eieren

"Rengjøring av 
varmeveksleren på 

utendørsenheten" on page 
38.

Bytt ut 
fjernkontrollbatteriene Etter behov Eieren

"Bytte av 
fjernkontrollbatteriene" on 

page 17.
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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Erstatte filteret for tredobbel pleie

Skyv inn et nytt filter for tredobbel pleie i retningen til pil 2.
Erstatt filtre for tredobbel pleie én gang hvert tredje år. Ertstatningssyklusen kan variere avhengig av miljø 
og brukstid.

Filter for tredobbel pleie 

  FORSIKTIG!
 • Ikke rengjør filteret for tredobbel pleie med vann. Hvis disse retningslinjene ikke følges, kan det føre til 

skade på filteret.

 MERK!

 • Vil du erstatte et filter for tredobbel pleie, kjøper du et nytt på et servicesenter. 
 • Bruker du filteret for tredobbel pleie i en lang periode i et miljø hvor tilberedning av fisk eller røyking 

kan skape lukt, må du åpne et vindu for å lufte stedet.
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Rengjøre Wind-Free-panelet

Rengjør Wind-Free-panelet minst én gang per måned.

1 Trekk åpent luftstrømbladet.
2 Hold og trekk begge sidene av Wind-Free-panelet til det løsner fra klimaanlegget. 
3 Bruk en myk børste eller støvsuger for å fjerne støv.
4 Heng Wind-Free-panelet i sporene i bunnen til venstre og høyre.
5 Juster projeksjonene av Wind-Free-panelet med sporene på toppen, midten og bunnen av frontpanelet.
6 Etter å ha satt inn Wind-Free-panelet, trykker du de fire øverste plasseringene og de tre nederste 

plasseringene for hånd, slik at det ikke blir noe gap på panelet.

  FORSIKTIG!
 • Hvis du fester Wind-Free-panelet uten at luftstrømbladet er åpent, kan det bli hindret av Wind-Free-

panelet og kanskje ikke åpnes ordentlig.
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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  39).

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

 • Sjekk om avrimingsfunksjonen er på (side 24). 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
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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



45Norsk

Vedlegg
Vedlegg

Trinn 1. Kontroller kravene for 
tilkobling
Før du kobler smarttelefonen til klimaanlegget, må 
du forsikre deg om at følgende krav er oppfylt:
 • Wi-Fi-tilgangspunkt: Bare 2,4 GHz Wi-Fi-

tilgangspunkt
 • Klimaanlegget og smarttelefonen din må 

være innenfor dekningen av samme Wi-Fi-
tilgangspunkt og være koblet til det. Etter 
tilkoblingen kan du styre klimaanlegget fra hvor 
som helst via forskjellige trådløse nettverk som 
Wi-Fi, 3G, LTE og 5G.

 • Anbefalte Android-telefoner: Android 6,0 eller 
nyere, minst 2 GB RAM

 • Apple-telefoner som støttes: iOS 10,0 eller 
nyere, iPhone 6 eller nyere

 • Android-nettbrett og iPader støttes ikke.

Trinn 2. Koble smarttelefonen til 
Wi-Fi-nettverket
1 Slå på Wi-Fi-tilgangspunktet.

2 Trykk på Settings → Wi-Fi på smarttelefonen 
din.

3 Trykk på Wi-Fi-bryteren for å aktivere den, og 
velg deretter Wi-Fi-tilgangspunktet 2,4 GHz du 
vil koble til.

4 Angi passordet for tilgangspunktet hvis 
nødvendig. 

5 Trykk på Advanced.

6 Trykk på Switch to mobile data-bryteren for å 
deaktivere den.

Trinn 3. Installere appen 
SmartThings
Hvis appen SmartThings ikke er installert på 
smarttelefonen, følger du fremgangsmåten 
nedenfor. Hvis det er installert, hopp til "Trinn 4. 
Konfigurere SmartThings-appen" på side 45.

1 Start Play Store eller App Store.

2 Trykk på søkefeltet, og deretter søk etter 
“SmartThings".

3 Trykk på INSTALL for SmartThings-appen du har 
funnet.

4 Velg Agree.

Trinn 4. Konfigurere SmartThings-
appen
Etter at SmartThings-appen er installert, følger du 
prosedyren nedenfor for å konfigurere den. Hvis du 
allerede har konfigurer den, hopp til "Trinn 5. Koble 
smarttelefonen til klimaanlegget" på side 46.

1 Start appen SmartThings.

2 Når du ser oppsprettvinduer som spør om sted-, 
Wi-Fi-, Bluetooth-tillatelser, trykk på Start.

3 Trykk på Log In.

4 Hvis du ikke har noen Samsung-konto, trykk på 
Add account for å opprette Samsung-kontoen 
din.

5 Logg inn på Samsung-kontoen din.

6 Gi ditt samtykke til TERMS AND CONDITIONS.

7 Når du ser et oppsprettvindu som ber om 
tilgangstillatelse til stedsinformasjon, trykk på  
ALLOW .

SmartThings-appen kan endres uten varsel for å forbedre funksjoner og ytelse.
Bruk SmartThings-appen på smarttelefonen din til å kontrollere klimaanlegget via trådløst Internett.
For å fjernstyre klimaanlegget, må du koble smarttelefonen til klimaanlegget. Hvis du allerede er tilkoblet, 
hopp til "Trinn 6. Kontroller klimaanlegget med smarttelefonen din" på side 46.

SmartThings-app
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Trinn 5. Koble smarttelefonen til 
klimaanlegget
1 Koble strømkabelen til klimaanlegget, og slå 

deretter på strømmen.

2 Start appen SmartThings.

3 Trykk på Add device på startskjermen til 
SmartThings-appen.

4 Trykk på ADD DEVICE MANUALLY.

5 Trykk på Air conditioner > Room air conditioner.

6 Trykk på og hold  (Tidtaker)-knappen på 
fjernkontrollen i minst fire sekunder.

For å varsle at registreringen av det valgte 
klimaanlegget til Samsung-kontoen din pågår,  
blinker (Send)-indikatoren i flere sekunder og  
vises på fjernkontrolldisplayet. Når tilkoblingen 
er fullført, slås  (Send)-indikatoren av og  
forsvinner. Et nytt enhetskort for det valgte 
klimaanlegget legges til på startskjermen til 
SmartThings-appen.

Trinn 6. Kontroller klimaanlegget 
med smarttelefonen din
1 Start appen SmartThings.

2 På startskjermen til SmartThings-appen, trykk 
på enhetskortet for klimaanlegget, som ble 
lagt til når du fortsatte med "Trinn 5. Koble 
smarttelefonen til klimaanlegget" på side 46.

3 Se tabellen på neste side og kontroller 
klimaanlegget eksternt med smarttelefonen.

  ADVARSEL!
 • Advarsel om RF-eksponering – hold en avstand 

på 20 cm når du installerer denne modulen.
 • Advarsel om at denne modulen ikke bør 

installeres og brukes samtidig med annet 
radioutstyr uten ytterligere evaluering eller FCC-
erklæring.

 • Instruksjon for merking av vertssystemer, 
vertssystemet skal ha hensiktsmessig merking 
som viser at det "inneholder FCC-ID: A3LSWL-
B70F"

 • Enheten bruker ikke-harmonisert frekvens og er 
beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN 
kan brukes i EU uten begrensning innendørs, 
men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

Spesifikasjoner

Wi-Fi
Frekvensområde Sendereffekt (maks.)
2412–2472 MHz 20 dBm

Open Source Announcement

The software included in this product contains 
open source software. You may obtain the complete 
corresponding source code for a period of three years 
after the last shipment of this product by sending an 
email to mailto:oss.request@samsung.com.
It is also possible to obtain the complete 
corresponding source code in a physical medium 
such as a CD-ROM; a minimal charge will be 
required. 
The following URL http://opensource.samsung.
com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads 
to the download page of the source code made 
available and open source license information as 
related to this product. This offer is valid to anyone 
in receipt of this information.
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Kategori Funksjon Beskrivelse

Monitoring
Innstilt temperatur Viser den innstilte temperaturen.

Nåværende 
temperatur Viser den nåværende temperaturen.

Kontroll

Strøm Slår strømmen til klimaanlegget på eller av.

Modus Velger ønsket operasjon.

Temperatur Justerer innendørstemperaturen.

Fan speed Stiller viftehastigheten i driftsmodus.

Vindretning Stiller vifteretningene i driftsmodus.

Wind-Free avkjøling Slår Wind-Free Cooling-funksjonen av eller på.

Schedule

Setter Tidsinnstilt av/på-funksjonen.
 • Maksimum antall tidsperioder du kan stille inn med Tidsinnstilt 

av/på-funksjonen er ti.
 • De innstilte tidene for Tidsinnstilt av/på-funksjonene må være 

forskjellige.
 • Når funksjonen for Tidsinnstilt av/på er satt, forblir innstillingen 

selv om du kobler fra og til klimaanlegget igjen.

Alternativ

Velger en alternativ driftsmodus-funksjon.
 • De tilgjengelige alternativene kan være forskjellige avhengig av 

klimaanleggsmodellen.
 • Viftehastighet og luftstrømretning stilles inn automatisk i 

henhold til de valgte alternativene.
 • For sideinformasjon om produktet, se side 20 ~ 29.

Innstillinger

Stiller tilleggsfunksjoner.
 • Trykk på Settings-knappen på kontrollskjermen for å sjekke eller 

angi detaljert informasjon om klimaanlegget.
 • Du kan sette funksjonene for rengjør, filter og Beep.

 ‒ Når Beep-funksjonen er av, vil pipelyden fra enheten være 
dempet. 
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