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A termék helyes ártalmatlanítása

 (Leselejtezett villamos és elektronikus berendezések)

(Alkalmazandó az Európai Unióban és a szeparált hulladékgyűjtéssel rendelkező többi európai országban)

Ez a jelzés a terméken vagy annak dokumentumán azt jelenti, hogy a terméket az élettartama végén nem szabad háztartási 

hulladékként kezelni. A környezet és az egészség megóvása érdekében ezt a terméket el kell különíteni az egyéb típusú 

hulladékoktól, és szakszerűen újra kell hasznosítani, a szerkezeti anyagok állandó újrahasznosítása érdekében. A háztartási 

felhasználók forduljanak ahhoz a szakkereskedőhöz, akitől a terméket vásárolták, vagy érdeklődjenek a helyi közigazga-

tási hatóságoknál, miként tudják átadni ezt a terméket a környezetvédelmileg biztonságos újrahasznosításnak. Az üzleti 

felhasználók forduljanak a szállítójukhoz és nézzék meg a vásárlási szerződésben szereplő előírásokat és feltételeket. Tilos 

a háztartási hulladékok közé tenni ezt a terméket!
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Itt regisztrálhatja a készülékét: +36 80 726 78 64; +36 80 SAMSUNG

  Ne érjünk a villamos csatlako-
zóhoz vizes kézzel!

  Telepítsünk egy külön kapcso-
lót a készülék számára!

  Válasszunk megfelelő teljesít-
ményű kismegszakítót!  

AZ ENERGIAFORRÁSRA VONATKOZÓLAG

  Ne vezessük a villamos csatla-
kozókábelt szabadon, ill. olyan 
helyen ahol megsérülhet!

  A villamos betáp minden 
esetben kizárólag védőfölddel 
rendelkező villamos hálózat-
hoz csatlakoztatható!

  A villamoscsatlakozás kiépíté-
sénél kötelezően figyelembe 
kell venni a vonatkozó villa-
mosipari szabványokat!

  Ne szerelje fel a beltéri egysé-
get fokozottan tűz és robba-
násveszélyes helyre!

 Ne telepítsük a kültéri egy-
séget olyan helyre, ahol ráz-
kódásnak van kitéve, illetve 
nehezen megközelíthető 
falra.

  Ne csatlakoztassunk gáz- vagy 
vízvezetéket a készülékhez, 
valamint ne csatlakoztassuk 
világítással közös vezetékre.

TELEPÍTÉSKOR

 A berendezést kizárólag szakkép-
zett, „zöldkártyával” rendelkező 
személy telepítheti!

Biztonsági előírások

Az alábbi biztonsági előírásokra kell tekintettel lenni a klímaberendezés használatánál.

◗  Kérjük őrizze meg a légkondicionálóhoz mellékelt használati és telepítési útmutatót! 
A bennük lévő információk segítségével Ön biztonságosan tudja üzemeltetni készülékét!

VIGYÁZAT! � Ha nem tartja be a biztonsági előírásokat, halálos áramütés érheti Önt!

FIGYELEM! �  Szakítson meg minden villamos csatlakoztatást a klímaberendezés szervizelése, 
telepítése vagy tisztítása előtt!

  Hívjuk a telepítőt, ill. a 
Szerviz Centert ha a beltéri 
egységből csöpög a víz!
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VIGYÁZAT

  Kérjük, ne próbálkozzék a 
klímaberendezés javításával! 
Forduljon közvetlenül a 
szervizhez!

  Vigyázzon, sose ömöljön sem-
milyen folyadék a klímaberen-
dezésbe. Ha mégis ez történik, 
kapcsolja ki a beltéri egységet, 
húzza ki a villamos csatlakozót, 
és forduljon a szervizhez.

ÜZEMELTETÉS KÖZBEN

  Ne pakoljon légáramlást 
akadályozó dolgokat 
a kültéri egység elé, ill. 
a kültéri egység tetejére!

  Ha hosszabb ideig nem 
használja a berendezést, 
kérjük vegye ki az elemet a 
távirányítóból!

  A távvezérlő maximum 
7 méter távolságban 
használható a 
klímaberendezéstől.

  Ne üljön vagy ne helyezzen 
semmilyen tárgyat a kültéri 
egységre!

  Ne csatlakoztasson, szereljen 
elektromos fűtőegységet a 
légkondicionálóhoz!

  A gyártó nem vállal 
felelősséget a hibás 
telepítésből adódó 
meghibásodásokért!

  Ne dugjon be semmilyen 
tárgyat a légkifúvó zsalu 
lemezei közé, mert 
megsérülhet a belső 
ventilátor és személyi 
sérülés következhet be! 
Tartsa távol a gyerekeket a 
klímaberendezéstől!

  A használati útmutatóban leírt 
üzemeltetési feltételek be nem 
tartása, valamint a szerelési 
utasításban leírt telepítési 
feladatok hibás vagy eltérő 
elvégzése a berendezés gyári 
garanciájának érvénytelenítését 
vonja maga után!
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  A készülék leselejtezése 
előtt vegye ki az elemeket a 
távvezérlőből és juttassa el 
őket egy kijelölt gyűjtőhelyre.

  A klímaberendezés kiselejtezése 
előtt konzultáljon a szakkereske-
dővel. Ha helytelenül szerelik le 
az összekötő csövezést, kiszaba-
dulhat a hűtőközeg és személyi 
sérülést okozhat. 
A szabadba kiáramló hűtőközeg 
károsítja a környezetet.

  A klímaberendezés 
csomagolóanyagának 
szemétbe dobásánál kérjük, 
járjon el a környezetvédelmi 
elvárások szerint.

ÁRAMTALANÍTÁS

VIGYÁZAT 

  A beltéri egység helyének 
kiválasztásakor kerüljük a 
közvetlen napsugárzással, 
ill. hősugárzással érintett 
helyeket!

  A kültéri egység elhelyezésénél 
figyeljünk, hogy a minél 
kevesebb akadály legyen 
a megfelelő légszállítás 
biztosítására!

  Járjunk el gondosan a 
kondenzvíz elvezetésekor. 
Ne vezessük olyan helyre, ahol 
másokat zavarhat!

TELEPÍTÉSKOR

FIGYELEM
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  Ha át akarja szereltetni a klíma-
berendezést, hívja a Szerviz 
Centert vagy a telepítőt!

  Hívja a Szerviz Centert, ha bár-
milyen rendellenességet észlel!

AZ ENERGIAFORRÁSRA VONATKOZÓLAG

   

  Ne nyissa föl a készülék 
előlapját!

  Kerülje el, hogy a befúvott 
hideg vagy meleg levegő köz-
vetlenül bármilyen élőlényre 
irányuljon!

  Ne spricceljen folyadékot a 
légkondicionálóra!

MŰKÖDÉS KÖZBEN 

  Ne használja a légkondicionálót 
hosszabb ideig, zárt helyiségben 
vagy olyan helyen ahol csecsemők 
vagy idős személyek vannak!

  Ne álljon és ne pakoljon a kül-
téri egységre!

  Ne igyon a kondenzvízből! 
Egészségre ártalmas lehet!

FIGYELEM

  Ha hosszabb ideig nem használ-
ja a készüléket, áramtalanítsa 
azt!
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  Ne érjen a hűtőközeg 
csővezetékéhez!

  Ne használja a légkondicionálót 
háziállat, kozmetikai szerek, 
élelmiszer közelében!

  Ne érje semmilyen fizikai 
sérülés a berendezést!

MŰKÖDÉS KÖZBEN

  A berendezést nem kezel-
heti fiatal gyermek, ill. 
beszámíthatatlan személy 
felügyelet nélkül! Hívjuk fel a 
gyermekek figyelmét, hogy a 
klímaberendezés nem játék!

  Az indulási és üzem közbeni vil-
lamos teljesítmény és áramfelvé-
tel meghatározásaaz IEC és az 
ISO szabványban meghatározot-
tak szerint történt!

EGYEBEK

  A légszűrőket ne tegyük ki köz-
vetlen napfénynek!

  Ne tisztítsa alkohollal, benzin- 
nel, hígítóval a berendezést.

  A kültéri hőcserélő tisztítását 
bízzuk szakemberre! Ellenkező 
esetben a lamellák sérülést okoz-
hatnak, deformálódhatnak!

  Tisztítás előtt kapcsolja ki a 
klímaberendezést és várja meg, 
hogy a ventilátor leálljon!

  Tisztítsa a légszűrőket hetente 
kétszer!

  Pontosan illessze helyére a 
légszűrőket!

FIGYELEM 

  A légkondicionáló csomagolása 
újrafelhasználható anyagok fel-
használásával készült!

  A csomagoló anyagot a szelek-
tív hulladékgyüjtőbe helyezzük 
el!
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A klímaberendezés főbb elemei:

AQV 09 A**N; AQV 12 A**N

Légszûrõ (panel alatt)

Kifúvó nyílás (vízszintes légterelõ)

Digitális kijelzõ

Légbeszívás

Függõleges légáram beállítás

KI/BE gomb

 kijelzés

Hõmérséklet kijelzés
Távirányító vevõ

Automatikus tisztítás kijelzés

Üzemmód kijelzés

Energia takarékos üzemmód jelzés

Idõzítés jelzés

 jelzés

Légbeszívás

Csatlakozó szelepek   

Kifúvás

sa_pernyesz
Line

sa_pernyesz
Line

sa_pernyesz
Line
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Légszûrõ

Kifúvó nyílás

Digitális kijelzõ

Légbeszívás 

Hõmérséklet kijelzés 
Távirányító vevõ 

Automatikus tisztítás jelzés

Üzemmód kijelzés

 jelzés

Idõzítés jelzés 

 jelzés

 KI/BE

Légbeszívás

Csatlakozó szelepek

Kifúvás 

Függõleges légáram beállítás

sa_pernyesz
Line

sa_pernyesz
Line
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Távvezérlő -nyomógombok és kijelző

Beállított hőmérséklet

Üzemmód választó
(Auto, Hűtés, Szárítás, Ventilátor, Fűtés)

Elemélettartam jelzés

Ventilátorsebesség

Kikapcsolás időzítés

Bekapcsolás időzítés

Ki/Be kapcsoló gomb

„Kellemes ébredés” üzemmód 

Turbo gomb

Energiatakarékos üzemmód

MPI (Micro Plasma Ion) mód 
jelzés

Légterelés

Kijelző Ki/Be kapcsolás

Időzítésbeállító  gomb

Az elemeket be kell helyezni, vagy ki kell cserélni:

 ◆ az első bekapcsolás előtt
 ◆ ha a távirányító nem működik tökéletesen

Megjegyzés:Megjegyzés:   ◆ 2db AAA, LR03 1.5V elem szükséges.

 ◆  Egyszerre kell mind a két elemet cserélni. 
Ne cserélje ki csak az egyiket újra!

 ◆  Az elemek elhelyezésénél figyeljünk a "+/-" jelzésre!

1 Pattintsa le a hüvelykujjával a nyíl irányába nyomva az elemrekesz fedelét a 
távvezérlő hátoldaláról!

2 Helyezzük be a 2 db elemet ügyelve a helyes polaritásra (+/-)!

Megjegyzés:Megjegyzés: Ha ki akarja 
kapcsolni a beltéri 
egységen lévő 
kijelzőt, kérjük 
nyomja meg 
a  gombot 
a távirányítón!
  

Az elemek elhelyezése a távirányítóban

Légáramlásjelzés

Kikapcsolási időzítés kijelzés

Halk üzemmód jelzés

Turbo funkció jelzés

Hőmérsékletváltoztatás 
nyomógomb

Üzemmódjelzés
(Auto, Hűtés, Szárítás, Ventilátor, Fűtés)

Energiatakarékos működés jelzés

Távvezérlő működés közben kijelzés

Bekapcsolási időzítés kijelzés

Ventilátorsebesség változtatás 
nyomógomb

Auto tisztítás nyomógomb

Halk üzemmód nyomógomb

„Kellemes ébredés” üzemmód nyomógomb

MPI (Micro Plasma Ion) üzemmód 
nyomógomb

MPI (Micro Plasma Ion) Ki/Be 
nyomógomb

Időzítés beállítás/Törlés nyomógomb
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Az első teendők

A Használati útmutató sok hasznos információt tartalmaz 

a klímaberendezésről. Kérjük, szakítson időt ennek elolvasására, 

hogy kihasználhassa a klímaberendezés nyújtotta összes előnyt.  

A klímaberendezés fő részeinek leírását már az előző oldalkon megtalálhatta.

A következő oldaltól kezdődően a Használati Útmutató lépésről lépésre ismerteti 

a klímaberendezés különböző funkcióit.

A berendezés működtetését lépésről lépésre ismertető magyarázatok ábráinál

az alábbi szimbólumok szerepelnek:

NYOMOGATNI MEGNYOMNI NYOMVA TARTANI
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Az Automatikus üzemmód választása

Akkor célszerű Önnek ezt az üzemmódot választania, ha automatikusan 
hűteni vagy fűteni akarja a helyiséget. A hőmérsékletet Ön állíthatja be!

1 Nyomja meg a  (Ki/Be) gombot.

Eredmény: ◆ Világít az "OPERATION" led a beltéri egységen. 

 ◆  Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.

 ◆  A beltéri egység sípol.

2 Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn az AUTO felirat jelenik meg!

Eredmény:   ◆ A beltéri egység sípol a  gomb minden egyes megnyomásakor!
   ◆ A klímaberendezés az AUTO (Automatikus) módban üzemel.
   ◆  Az Automatikus módban a klímaberendezés szükség szerint 

fűt vagy hűt, így a szoba a kívánt hőmérsékleten marad!
 ◆  Az üzemmód szükség szerint hűtésre vagy fűtésre kapcsol át 

automatikusan. 

Megjegyzés:Megjegyzés:              Ön bármikor megváltoztathatja az üzemmódot.

3 A hőmérséklet beállításához nyomja meg a  gombot amíg a kívánt 
hőmérséklet nem lesz látható a kijelzőn! A hőmérséklet 16°C és 30°C között 
állítható be.

Eredmény: ◆   A  gombok minden megnyomásakor: 
  - A hőmérséklet 1°C-kal változik,
- A beltéri egység sípol

 ◆   A ventilátorsebesség automatikusan változik.
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A Hűtés üzemmód választása

Akkor célszerű ezt az üzemmódot választania, ha hűteni akarja a helyiséget. 
Ön állíthatja be a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét. 

1 Nyomja meg a  (Ki/Be) gombot.

Eredmény: ◆ Világít az "OPERATION" led a beltéri egységen. 

 ◆  Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.

 ◆  A beltéri egység sípol.

2 Nyomja meg a  gombot, amíg a kijelzőn az Cool felirat nem jelenik meg! 

Eredmény: ◆ A beltéri egység sípol a  gomb minden megnyomásakor. 
 ◆ A klímaberendezés a HŰTÉS módban üzemel.

Megjegyzés:Megjegyzés:                    Ön bármikor megváltoztathatja az üzemmódot.

3 A hőmérséklet beállításához nyomja meg a  gombot amíg a kívánt 
hőmérséklet nem lesz látható a kijelzőn! A hőmérséklet 16°C és 30°C között 
állítható be.
Eredmény: ◆  A hőmérsékletbeállító  gombok minden nyomásakor: 

  - a hőmérséklet 1°C-kal változik,
- a beltéri egység sípol

 ◆  Ha a helyiség hőmérséklete magasabb, mint a beállított érték, 
akkor a beltéri egység hűteni kezd.

 ◆ Ha a helyiség hőmérséklete elérte a beállított értéket, 
  a klímaberendezés leállítja a hűtést és ventilátor 
  módba kapcsol.

4 A  nyomógomb használatával tudja kiválasztani a beltéri ventilátor
sebességét, amely a kijelzőn is megjelenik:

 Auto � Alacsony � Közepes � Magas

Eredmény: A  gomb minden megnyomásakor a beltéri egység sípol!

5 A berendezés légszállításának vezérléséről a 20. oldalon olvashat.
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A Fűtés üzemmód választása

Akkor célszerű ezt az üzemmódot választania, ha fűteni akarja a helyiséget. 
Ön állíthatja be a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét.

1 Nyomja meg a  (Ki/Be) gombot.

Eredmény: ◆ Világít az "OPERATION" led a beltéri egységen. 

 ◆  Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.

 ◆  A beltéri egység sípol.

2 Nyomja meg a  gombot. Amíg a kijelzőn az Heat felirat nem jelenik meg! 

Eredmény: ◆ A beltéri egység sípol a  gomb minden megnyomásakor. 
 ◆ A klímaberendezés a Fűtés módban üzemel.

 Megjegyzés:Megjegyzés:                    Ön bármikor megváltoztathatja az üzemmódot.

3 A hőmérséklet beállításához nyomja meg a  gombot amíg a kívánt 
hőmérséklet nem lesz látható a kijelzőn! A hőmérséklet 16°C és 30°C között 
állítható be.

Eredmény: ◆  A hőmérséklet beállító  gombok minden nyomásakor: 
  - a hőmérséklet 1°C-kal változik,
- a beltéri egység sípol

 ◆  Ha a helyiség hőmérséklete eléri a beállított értéket (beállított 
hőmérséklet+5°C), a légkondicionáló leállítja a fűtést és venti-
látor módba kapcsol át

 ◆  A légkondicionáló elindítja a fűtést, amint a szoba 
hőmérséklete alacsonyabb lesz mint a beállított hőmérséklet 
(beállított hőmérséklet +3°C).

4 A  nyomógomb használatával tudja kiválasztani a beltéri ventilátor
sebességét, amely a kijelzőn is megjelenik:

 Auto � Alacsony � Közepes � Magas

Eredmény: ◆ A  gomb minden megnyomásakor a beltéri egység sípol!

 ◆  Bekapcsoláskor az első 3–5 percben a ventilátor nem indul el, 
így nem fog a beltéri egység hűvös levegőt befújni! Ez segít 
ahhoz, hogy a helyiség levegője gyorsan felmelegedjen!

5 A berendezés légszállításának vezérléséről a 20. oldalon olvashat.
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Szárítás üzemmód választása

Akkor célszerű ezt az üzemmódot választania, ha csökkenteni akarja a helyi-
ség páratartalmát. A hőmérsékletet Ön állíthatja be ebben az üzemmódban. 

1 Nyomja meg a  (Ki/Be) gombot!

Eredmény: ◆ Világít az "OPERATION" led a beltéri egységen. 

 ◆  Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.

 ◆  A beltéri egység sípol.

2 Nyomja meg a  gombot. Amíg a kijelzőn az Dry felirat nem jelenik meg! 

Eredmény: ◆ A beltéri egység sípol a  gomb minden megnyomásakor. 
 ◆ A klímaberendezés a SZÁRÍTÁS módban üzemel.

 Megjegyzés:Megjegyzés:                    Ön bármikor megváltoztathatja az üzemmódot.

3 A hőmérséklet beállításához nyomja meg a  gombot amíg a kívánt 
hőmérséklet nem lesz látható a kijelzőn! A hőmérséklet 16°C és 30°C között 
állítható be.

Eredmény: ◆  A hőmérséklet beállító  gombok minden nyomásakor: 
  - a hőmérséklet 1°C-kal változik,
- a beltéri egység sípol

 ◆  A klímaberendezés párátlanító üzemmódban elindul a ventilá-
tor sebesség automatikusan változik.  

4 A berendezés légszállításának vezérléséről a 20. oldalon olvashat.
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Ventilátor üzemmód választása

Akkor célszerű ezt az üzemmódot választania, ha nem akar sem hűteni, sem 
fűteni, de a helyiség levegőjét mozgatni akarja. Ebben az esetben a beren-
dezés csak ventilátorként működik.

1 Nyomja meg a  (Ki/Be) gombot.

Eredmény: ◆ Világít az "OPERATION" led a beltéri egységen. 

 ◆  Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.

 ◆  A beltéri egység sípol.

2 Nyomja meg a  gombot. Amíg a kijelzőn az Fan felirat nem jelenik meg! 

Eredmény: ◆ A beltéri egység sípol a  gomb minden megnyomásakor. 
 ◆ A klímaberendezés a VENTILÁTOR módban üzemel.

 Megjegyzés:Megjegyzés:                    Ön bármikor megváltoztathatja az üzemmódot.

3 A  nyomógomb használatával tudja kiválasztani a beltéri ventilátor
sebességét, amely a kijelzőn is megjelenik:

 Auto � Alacsony � Közepes � Magas

Eredmény: ◆ A  gomb minden megnyomásakor a beltéri egység sípol!

4 A berendezés légszállításának vezérléséről a 20. oldalon olvashat.

Akkor válassza ezt a funkciót ha a helyiséget gyorsan szeretné lehűteni vagy 
felfűteni. A Turbo üzemmód maximum 30 percig működik, utána automatikusan 
átvált a kiválasztott üzemódra, illetve a hőmérsékletszabályzás bekapcsol.

1 Nyomja meg a  (Ki/Be) gombot.

Eredmény: ◆ Világít az "OPERATION" led a beltéri egységen. 

 ◆  Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.

 ◆  A beltéri egység sípol.

2 Nyomja meg a  gombot. 

Eredmény: ◆  A hőmérséklet és ventilátorsebesség automatikus lesz.
 ◆  A klímaberendezés nagysebességű hűtés vagy fűtés üzem-

módba kapcsol.

 ◆  Miután letelt a 30 perc, az üzemód automatikusan átvált.
 ◆   Ön kitudja választani a Turbo funkciót Auto, Hűtés és Fűtés 

üzemmód esetén. Ha ezt a funkciót Szárítás vagy Ventilátor 
módban választja ki, a berendezés Auto üzemmódba kapcsol át.

3  A Turbo funkciót 30 percen belül a  gomb megnyomásával tudja leállítani. 
A készülék 30 perc elteltével automatikusan megszakítja ezt az üzemmódot 
és az alapüzemmódra áll át.

4 A berendezés légszállításának vezérléséről a 20. oldalon olvashat.

Turbo üzemmód választása
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Energiatakarékos üzemmód választása

Ez a funkció egy energia takarékosabb hűtést tesz lehetővé. 

1 Nyomja meg a  (Ki/Be) gombot.

Eredmény: ◆ Világít az "OPERATION" led a beltéri egységen. 

 ◆  Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.

 ◆  A beltéri egység sípol.

2 Nyomja meg a   gombot.

Eredmény:        ◆ A beltéri egység sípol. 
◆ A klímaberendezés bekapcsol az Energitakarékos üzemódban. 
◆ A vízszintes légterelő le-fel kezd mozogni. 
◆ A légsebesség automata üzembe kapcsol.
◆ Az Energitakarékos funkció kikapcsolásához nyomja meg a 
      gombot.    

Megjegyzés:Megjegyzés:               Ezt a funkciót csak hűtés üzemmódban választhatja!

3 A hőmérséklet beállításához nyomja meg a  gombot amíg a kívánt 
hőmérséklet nem lesz látható a kijelzőn! A hőmérséklet 16°C és 30°C között 
állítható be.

Megjegyzés:Megjegyzés:           Ha 26 °C alá kívánja állítani a hőmérsékletet, törölje az Energia-

takarékos üzemódot.

4 A  nyomógomb használatával tudja kiválasztani a beltéri ventilátor
sebességét, amely a kijelzőn is megjelenik:

 Auto � Alacsony � Közepes � Magas

Eredmény: ◆ A  gomb minden megnyomásakor a beltéri egység sípol!

5 A berendezés légszállításának vezérléséről a 20. oldalon olvashat.
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„Kellemes Ébredés” üzemmód választása

A „Kellemes Ébredés” üzemmód használata abban segít Önnek, hogy alvás közben 

a szoba hőmérséklete a legideálisabb legyen ahhoz, hogy a minél kipihentebb 

ébredéshez. A „Kellemes Ébredés” üzemmódot Ön csak akkor tudja bekapcsolni, 

ha a klímaberendezés hűtés vagy fűtés üzemmódba van állítva.

1 Nyomja meg a  (Ki/Be) gombot.

Eredmény: ◆ Világít az "OPERATION" led a beltéri egységen. 

 ◆  Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.

 ◆  A beltéri egység sípol.

2 Nyomja meg a  gombot és válassza ki a hűtés vagy fűtés üzemmódot

Eredmény:  ◆  A beltéri egység sípol a  gomb minden megnyomásakor.

 ◆ A berendezés működni kezd hűtés vagy fűtés üzemmódban.

3 Nyomja meg a  gombot. 

Eredmény: ◆  Az időzítés kijelzőn megjelenik a Good Morning felirat.

 ◆ Az "Off timer" villog a távirányító kijelzőjén.

4 A „Kellemes Ébredés” üzemmód időzítéséhez nyomja meg a  gombo-
kat. Így beállíthatja, mennyi idő múlva kapcsoljon ki az üzemmód

Eredmény: ◆  A „Kellemes Ébredés” üzemódban a készülék automatikusan 
8 órát fog üzemelni. 

 ◆  Ezt megváltoztathatja a  gombok segítségével. 
A „Kellemes Ébredés” üzemódot 30 perc és 12 óra közötti inter-
vallumban tudja beállítani.

 ◆  Az időzítést a  gombok megnyomásának gya-
koriságától függően 30 perces, illetve 1 órás lépésekben lehet 
beállítani. A beállított időintervallum letelte után a berendezés 
kikapcsolja a „Kellemes Ébredés” üzemmódot.

5 Nyomja meg a  gombot. 

Eredmény: Az időzítésből hátralévő idő jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés:Megjegyzés:  Abban az esetben, ha a „Kellemes Ébredés” üzemmód van kivá-

lasztva, illetve a Kellemes Ébredés üzemmód időintervallumát 
megváltoztattuk, nyomjuk meg 10 másodpercen belül a  

gombot, ellenkező esetben a „Kellemes Ébredés” üzemód törlődik!

6 A hőmérséklet beállításához nyomja meg a  gombot, amíg a kívánt 
hőmérséklet nem lesz látható a kijelzőn! A hőmérséklet 16°C és 30°C között 
állítható be.

Eredmény: ◆   A  gombok minden megnyomásakor: 
  - a hőmérséklet 1°C-kal változik,
- a beltéri egység sípol
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◆  A beállított hőmérséklet 1 Cº-t csökken óránként. Miután 2 Cº-t csökkent, 
a klímaberendezés ezt a hőfokot tartja.

◆  Ha szükséges, Ön állítani tudja a ventilátor sebességét, valamint a légbefúvás irányát 
„Kellemes Ébredés” üzemmódban is.

„Kellemes Ébredés” üzemmód hűtéskor

„Kellemes Ébredés” üzemmód fűtéskor

A „Kellemes Ébredés” üzemmód használatakor a bőrfelszín hőmérsékletét az 
alvás 3 különböző fázisában (Elalvás ➡ Mélyalvás ➡ Ébredés) 
a legideálisabb hőfokon tartjuk!

①  Elalvási szakasz:
Ebben a szakaszban a környezeti hőmérsékletet gyorsan és erősen lehűtjük. 
A kellemesen áramló levegő elősegíti, hogy Ön gyorsan el tudjon aludni.

②  Mélyalvási szakasz:
Az alvás ezen szakaszában a szoba hőmérséklete a bőrfelszín hőmérsékletvál-
tozásával szinkronban változik. Ennek segítségével a legideálisabb környezeti 
feltételek teremtődnek meg a minél nyugodtabb mélyalváshoz.

③  Ébredési Szakasz:
A felébredés minél kellemesebbé tételéhez a helyiség hőmérsékletét a klíma-
berendezés felmelegíti, így nagyon kellemes környezet fogja Önt ébredéskor 
fogadni.

          

 

 *  A fenti hőmérsékletgrafikon mutatja a beltéri egység által tartott
hőmérséklettartományt az adott alvási szakasz függvényében.

◆  A javasolt hőmérsékletbeállítás 25 és 27 C fok közötti, de 26 C fok az ideális, 
a kellemes és hosszú alváshoz.

◆  A ventilátorsebesség és a légbefúvás iránya a „Kellemes Ébredés” üzemód alatt 
automatikusan változik a 3 szakasz függvényében.

◆  A „Kellemes Ébredés” üzemmód intervalluma minimum 5 óra legyen. A legideáli-
sabb intervallum 8 óra, az ennél rövidebb vagy hosszabb intervallumok zavaró-
ak lehetnek alvás közben.

◆  Abban az esetben, ha a Kellemes Ébredés üzemmód beállított idő intervalluma 
rövidebb mint 4 óra, a működés az időszak lejártával leáll. Ha az üzemmód beál-
lítása hosszabb, mint 5 óra, az Ébredési szakasz az utolsó 1 órában fog beindulni.
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Légbefúvás beállítása

A légbefúvás mindenféle igénynek megfelelően beállítható. A berendezés működésének fokozásában 
a légbefúvás helyes beállítása létfontosságú.

A függőleges légterelők a befúvott levegő irányának jobb illetve bal oldalra való 
irányítására szolgál.

1 A függőleges légterelőket Ön kézzel tudja beállítani jobbra vagy balra.

◆  Ne állítsa a függőleges légterelőket működés közben. A ventilátorkerék 
sérüléseket okozhat a kezén.

Légbefúvás vízszintes beállítása

A légbefúvás függőleges beállítása

Ön tudja változtatni a légbefúvás irányát a vizszintes légterelő le vagy föl történő 
beállításával. Az irány helyes kiválasztásával eredményesebben tudja a helyiséget 
hűteni vagy fűteni. 

1 Nyomja meg a  gombot és állítsa be a megfelelő irányt.

Eredmény: A légterelő lemez vízszintesen állítható.

2 Nyomja meg a  gombot újra és a vízszintes légterelő le - föl mozogni kezd.

3 Nyomja meg a  gombot újra és megáll a légterelő mozgása.

Megjegyzés:Megjegyzés: A klímaberendezés kikapcsolt állapotában a légterelő zárt állásban 
van. 

Bekapcsolt állapotban a légterelő lemez kinyílik és a beállított 
pozícióban áll.
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Az Automatikus tisztítás funkció kiválasztása

Ennek a funkciónak a segítségével Ön fertőtleníteni tudja a beltéri egységet 
illetve el tudja távolítani a penészgombákat. Ezt a funkciót a klímaberendezés 
kikapcsolt állapotában tudja beállítani.

1 Nyomja meg a  (Ki/Be) gombot.

Eredmény: ◆ Világít az "OPERATION" led a beltéri egységen. 

 ◆  Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.

 ◆  A beltéri egység sípol.

2 Nyomja meg a   gombot.

Eredmény: ◆  A  jelzés jelenik meg a beltéri egységen és az Auto Tisztítás 
funkció bekapcsol. 

 ◆  Amikor Ön kikapcsolja a klímaberendezést, elindul az Auto 
tisztítás funkció, amely 30 percig tart. A 30 perc leteltével a 
klímaberendezés leáll.

 ◆  Ha akkor kapcsolja be az Auto tisztítás funkciót, amikor a klíma-
berendezés áll, a funkció rögtön elindul, és 30 percig tart. 

Amikor a klímaberendezés 
üzemódja Üzemmód Időtartam

Bekapcsolt
Auto, Hűtés, Szárítás 30 perc

Fűtés, Ventilátor 15 perc

Kikapcsolt 30 perc

Megjegyzés:Megjegyzés:       Az Auto Tisztítás jelzés csak a beltéri egységen jelenik meg.

3 Nyomja meg a  gombot újra és megáll az Auto tisztítás funkció, ellenkező 
esetben 30 perc múlva kapcsol ki.

Távirányító
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Időzített bekapcsolás beállítása

Ön időzíteni tudja a klímaberendezés automatikus elindulását 30 perc és 24 
óra közötti intervallumban.

1 Nyomja meg az  gombot.

2 Nyomja meg az  vagy a  gombokat az bekapcsolásig terjedő 
időintervallum kiválasztásához. Ez az intervallum 30 perctől 24 óráig terjed-

het. A távirányító kijelzőjén megjelenik az ON Timer piktogram.

3 Nyomja meg a  gombot az időzítésbeállítás rögzítéséhez.

Eredmény: ◆ A beállított intervallum a kijelzőn megjelenik. 
 ◆ Az időzítéskijelző nem villog. 
 ◆   A beállított üzemmód és hőmérséklet eltűnik 

10 másodpercre a kijelzőről. 
 ◆  A klímaberendezés automatikusan elindul, amint letelik 

a beállított időintervallum. 

4 Nyomja meg a  gombot és válassza ki az automatikus bekapcsoláskor 

kívánt üzemmódot.

Eredmény:  A klímaberendezés elindul az időintervallum lejárta után a beál-
lított üzemódban.

Megjegyzés:Megjegyzés: ◆  A legtöbb funkció használható az időzítési beállítások és a „Kel-

lemes Ébredés” üzemmóddal.

 ◆ Az MPI funkció nem időzíthető.

Az Időzített bekapcsolás törlése

1 Nyomja meg a  gombot az időzítés törléséhez.

Megjegyzés:Megjegyzés:  A  nyomógomb megnyomásával az Időzített bekapcsolás és

kikapcsolás tőrlődik!
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Az időzített kikapcsolás beállítása

Ön időzíteni tudja a klímaberendezés automatikus kikapcsolását 30 perc és 24 
óra közötti intervallumban.

1 Nyomja meg az  gombot.

2 Nyomja meg a  vagy a  gombokat az kikapcsolásig terjedő 
időintervallum kiválasztásához. Ez az intervallum 30 perctől 24 óráig terjed-

het. A távirányító kijelzőjén megjelenik az Off Timer piktogram.

3 Nyomja meg az  gombot az időzítés beállítás rögzítéséhez.

Eredmény: ◆ A beállított intervallum a kijelzőn megjelenik. 
 ◆ Az időzítés kijelző nem villog. 
  ◆  A beállított üzemmód és hőmérséklet eltűnik 10 másodpercre 

a kijelzőről. 

Példa:Példa:  Ha szeretné a klímaberendezést úgy időzíteni, hogy kapcsoljon be két 
óra múlva, majd kapcsoljon ki két óra múlva tegye a következőket: 

 1. Nyomja meg az  gombot.

 2. Nyomja meg az  vagy a  gombot és állítsa be a 2 órás intervallumot. 

 3. Nyomja meg az  gombot. 

 4. Nyomja meg az  gombot. 

 5. Nyomja meg az  vagy a  gombot és állítsa be a 4 órás intervallumot.

 6. Nyomja meg az  gombot.

Megjegyzés:Megjegyzés:  Ha a fenti időzítéssel szeretné használni a légkondicionálót akkor 

figyeljen arra, hogy a bekapcsolási idő ne legyen hosszabb, mint 
a kikapcsolási idő!

Vigyázat!Vigyázat!  Az időzített bekapcsolás funkció elindítása után a klímaberen-
dezés leáll, amíg a beállított intervallum le nem telik.

Megjegyzés:Megjegyzés: ◆  Ön le tudja ellenőrizni vagy meg tudja változtatni az üzem-

mód és hőmérséklet beállításokat a  gomb vagy a  

gombok megnyomásával a kikapcsolási időzítés beállítása 
után

 ◆  A legtöbb funkció használható az időzítési beállítások és a „Kel-
lemes Ébredés” üzemmóddal.

 ◆  Az MPI funkció nem időzíthető.

 ◆  Ha Ön úgy szeretné beállítani a klímaberendezést, hogy 
időzítve kapcsoljon ki, majd időzítve kapcsoljon be újra, akkor 
a kikapcsolási időintervallumnak hosszabnak kell lenni mint a 
bekapcsolási időintervallumnak.

Az Időzített bekapcsolás törlése

1 Nyomja meg a  gombot az időzítés törléséhez.

Megjegyzés:Megjegyzés:  A  nyomógomb megnyomásával az Időzített bekapcsolás és 

kikapcsolas tőrlődik.
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Nyugalom funkció kiválasztása

A Nyugalom funkció kiválasztásával a beltéri egység egy nagyon halk üzem-
módba kapcsol át.

A Nyugalom funkció csak hűtés és fűtés üzemmódban használható.

1 Nyomja meg a  (Ki/Be) gombot.

Eredmény: ◆ Világít az "OPERATION" led a beltéri egységen. 

 ◆  Bekapcsol a berendezés az utoljára használt üzemmódban.

 ◆  A beltéri egység sípol.

2 Nyomja meg a  gombot!

Megjegyzés:Megjegyzés:    A nyugalom funkció leállításához nyomja meg újra 

a  gombot!

A klímaberendezés üzemeltetése a távirányító nélkül

Be tudja kapcsolni a klímaberendezést, a távvezérlő nélkül a KI/BE gombok 
megnyomásával.

  KI/BE
 gomb

  KI/BE
 gomb

AQV 09 A**N; AQV 12 A**N

AQV 18 AWAN; AQV 24 AWAN
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Az MPI (Micro Plasma Ion) üzemmód kiválasztása

Az MPI üzemmód használatával Ön egy nagytisztaságú zónát tud létrehozni. 
Az aktív hidrogén(H)- és oxigén(O2) ionok segítségével a zónában lévő bakté-
riumok, vírusok, allergizáló nyagok feloldódnak. Az MPI üzemmódot ki tudja 
választani, akár működik a légkondícionáló, akár nem.

1 Nyomja meg az  gombot.

◆ A klímaberendezés elindul MPI-Auto üzemmódban.

◆ Az MPI mód is működni amikor a klímaberendezés üzemel.

◆ Nyomja meg a  gombot újra és az MPI mód törlődik.

2 Nyomja meg az  gombot és válassza az MPI működés funkciót!

◆   A  gomb minden megnyomásakor a következő funkciók fognak 
feltűnni: Auto, Silence, Rapid.

◆  Auto: a vezérlés és a ventilátorsebesség automatikus 
Silence: a beltéri levegő csendes tisztítása 
Rapid: a beltéri levegő gyors tisztítása 

Megjegyzés:Megjegyzés:      Ha az MPI mód be van kapcsolva a klímaberendezés működése 

közben,
  Ön választhat az MPI működési típusok közül az  gomb 
megnyomásával.
Az MPI mód is kikapcsol, ha megnyomja a Power gombot a 
panelen.



26

A klímaberendezés légszűrőinek tisztítása

A klímaberendezés jó működése érdekében távolítsa el 2 hetente a légszűrőn 
összegyűlt port!

Figyelem!Figyelem!            Kapcsolja ki a klímaberendezéshez használt áramtalanító kapcsolót  a
tisztítás megkezdése előtt!

1 Nyissa ki a beltéri egység homloklemezt az alul található bal- és jobboldali 
fülnél fogva!

2 Vegye ki a homlokrácsot, előre húzva!

3 Fogja meg a légszűrő szélét és húzza ki!

4 Távolítson el minden port a légszűrőkről egy porszívóval vagy kefével!

5 Ha végzett a tisztítással, dugja be a légszűrő tetejét a résbe és rögzítse a rács 
5 füléhez!

6 Tisztítsa meg a homlokrlemezt egy puha nedves ronggyal (NE használjon 
benzolt, oldószereket vagy egyéb vegyszereket)!

7 Szerelje vissza a légszűrőt és a homloklemezt!

Megjegyzés:Megjegyzés:        Ha hosszabb időn keresztül nem használja a klímaberendezést, 
akkor járassa 3-4 órán keresztül a ventilátort, hogy teljesen 
kiszáradjon a beltéri egység belseje.

Kiegészítő szűrők tisztítása

A klímaberendezést DNA szűrővel szereltük fel, ami kiszűri az egészségre 
ártalmas toxikus anyagokat.   

1 Nyissa ki a felső homloklemezt, felhúzva a lap alján jobb és bal oldalt talál-
ható fület!

2 Vegye ki a DNA szűrőt !

3      Tisztítsuk ki a szûrõt porszívóval!
◆ Vigyázzunk ne sértsük meg a szűrőt!

4       Tisztítás után rakja vissza a helyére!

◆  

5 Zárja vissza az előlapot!

Megjegyzés:Megjegyzés:    Tisztítsa meg a filtert 3 havonta! Ettől eltérhet, ha nem 
használja folyamatosan a klímaberendezést. A DNA filter 

                                   élettartama elõre láthatólag 3 év.

A DNA fi lter tisztítása
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Hőmérséklet- és légnedvesség tartomány

  0°C alatti külső hőmérsékletnél a fűtőteljesítmény 70–80 %-ra csökken, az üzemi körülmények függvényében.
32 °C  feletti belső hőmérsékletnél a klímaberendezés nem hűt teljes teljesítménnyel.

Az alábbi táblázat segít Önnek klímaberendezése minél hatékonyabb üzemeltetésében.

Ha a klímaberendezés működik... Akkor...

Túl magas a külső hőmérséklet... Az automatikus védelem leállíthatja a klímaberendezést.

Túl alacsony a külső hőmérséklet... Vízcsöpögés vagy egyéb üzemzavar jöhet létre, ha lederesedik a hőcserélő. 

Túl nagy páratartalomnál 

használják...
A beltéri egység felületén a kondenzvíz kicsapódhat és csöpöghet.

Üzemmód Külső hőmérséklet Belső hőmérséklet Belső páratartalom

Fűtés -15°C és 24°C között 27°C vagy kevesebb -

Hűtés -10°C és 43°C között 16°C és 32°C között 80% vagy kevesebb

Párátlanítás -10°C és 43°C között 16°C és 32°C között -

Az aktívszén tartalmú szagtalanító szűrő eltávolítja a kellemetlen szagokat, pl. 
cigarettafüst, állatokból áradó szagok, stb.

1 Nyissa ki a beltéri egység homloklemezét az alul található bal- és jobboldali 
fülnél fogva!

2 Vegye ki a szagtalanító szűrőt (fekete)!

3 Helyezzen vissza egy új szagtalanító szűrőt!

◆ Vásároljon új filtert, mert nem tisztítható!

4 Zárja vissza az előlapot!

Megjegyzés:Megjegyzés:  ◆  Évente egyszer cserélje ki a szűrőt! Ez az időszak változhat, 
annak függvényében, hogy mennyit használja a berendezést.
Az új szagtalanító szűrőt be tudja szerezni klímaberendezése 
forgalmazójánál.

A szagtalanító szűrő tisztítása
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Üzemeltetési tanácsok

Az alábbiakban néhány tanácsot ismertetünk a klímaberendezés használatához.

Témakör Tanács

Fűtőteljesítmény A hőszivattyúként működő klímaberendezés hőt vesz fel a külső levegőből és leadja azt a szoba 
levegőjébe. Ha csökken a külső hőmérséklet, akkor kevésbé fűt a klímaberendezés. Ha Ön úgy 
érzi, hogy nincs elég meleg a szobában, akkor kapcsoljon be egy kiegészítő fűtőkészüléket.

Meleg levegő 
keringtetés

A szoba felfűtéshez a klímaberendezés meleg levegőt keringet; ennek következtében bizon-
yos időre van szükség a klímaberendezés bekapcsolásától számítva, hogy felmelegedjen az 
egész szoba. Kapcsolja be a klímaberendezést a szoba használata előtt valamivel korábban!

Deresedés Ha alacsony a külső levegő hőmérséklete és nagy a páratartalma, akkor dér képződhet a kültéri 
egységen Fűtés üzemmódban. Ilyenkor a következő történik:
◆ Leáll a fűtés üzem.
◆ Automatikusan bekapcsol a Jégtelenítés üzemmód kb. hét percre.
Önnek nem kell beavatkoznia; kb. hét perc elteltével a klímaberendezés újra normál módon üze-
mel.

Magas belső és külső 
hőmérséklet

Ha magas mind a belső, mind a külső hőmérséklet és Ön a Fűtés módot választja, akkor 
időnként leállhat a kültéri egység ventilátora és kompresszora. Ez normális jelenség; a klíma-
berendezés nemsokára magától újra bekapcsol.

Áramszünet Ha a klímaberendezés üzeme közben áramkimaradás jön létre, akkor kikapcsol a klímaberen-
dezés. Az áramellátás helyreállásakor a klímaberendezés automatikusan újra indul.

Védelem A klímaberendezés feszültség alá helyezését vagy kikapcsolását követően 3 percig nem 
indítható el a kültéri egység a beépített védelem miatt.

Hűtés üzemmód Abban az esetben ha külső hőmérséklet nagyon alacsony, előfordulhat, hogy a beltéri egység 
ventilátorsebessége nem állítható alacsony, illetve közepes fordulatra. Ez a védelem szüksé-
ges, hogy a beltéri egység ne deresedjen és fagyjon le. Ha ennek lehetősége nem áll fenn, az 
említett ventilátorsebességek beállíthatók.

Csendes üzemmód Amikor Ön Nyugalom üzemmódban hűt vagy fűt, a ventilátor sebessége le fog csökkeni 
a minél csendesebb üzem miatt.
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Egyszerűbb üzemzavarok elhárítása

Ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt kihívná a szervizt! 

Ezzel pénzt és időt takaríthat meg. 

Probléma Oka/Teendők

Egyáltalán nem működik 
a klímaberendezés.

◆ Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a klímaberendezéshez használt biztosító automata!
◆  Ellenőrizze, világít-e az ÜZEM jelzőfény a beltéri egységen; ha szükséges, 

nyomja meg a  (Be/Ki) gombot a távvezérlőn!

◆  Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva az időzítés jelzőfény a beltéri egységen! Ha 
igen, akkor: várjon, míg letelik a bekapcsolási idő és automatikusan bekapc-
sol a klímaberendezés. Törölje az időzítés beállítását!.

A hőmérséklet nem változtatható. ◆ Ellenőrizze, hogy nincs ventilátor üzemmódba kapcsolava a berendezés!

A klíma berendezés nem üzemel
Fűtés üzemmódban.

◆ Ellenőrizze a távirányítót, hogy a HEATING üzemmód van e kiválasztva!

Nem hűt vagy nem fűt a 
klímaberendezés.

◆  Ellenőrizze, jól van-e beállítva a kívánt hőmérséklet!
◆  Növelje a ventilátor sebességét!
◆  Ha felfelé irányul a légáram, akkor irányítsa azt lefelé a távvezérlő segítsé-

gével!

◆  Ellenőrizze, hogy jó üzemmódot állított-e be (AUTO, FŰTÉS, HŰTÉS)!
◆  Lehet, hogy túl magas vagy túl alacsony a szobahőmérséklet.
◆ Ha elpiszkolódott a légszűrő, tisztítsa meg (lásd a 27. oldalon)!
◆  Ellenőrizze, nincs-e valamilyen akadály a kültéri egység előtt!

Nem változik a ventilátor sebessége. ◆  Ellenőrizze, hogy az üzemmód HŰTÉS, FŰTÉS vagy SZELLŐZTETÉS-e; az 
AUTOMATIKUS és a PÁRÁTLANÍTÁS üzemmódban a ventilátor sebessége 
automatikusan változik.

Nem működtethető a távvezérlővel 
a klímaberendezés

◆  Ellenőrizze, nincs-e akadály Ön és a beltéri egység között.
◆  Ellenőrizze a távvezérlő elemeit.
◆  Győződjön meg róla, hogy a távvezérlő maximum 7 m-re van a beltéri 

egységtől.

Nem működik jól az időzítés. ◆  Ellenőrizze, hogy jól programozta-e be az időzítést (lásd a 20. és 21. oldalt)!

Kellemetlen szag van a szobában a 
klímaberendezés működése közben.

◆  Szellőztesse ki a szobát a Szellőztetés funkcióval. Működtesse a berendezést 
Ventilátor üzemódban 1- 2 órát..

A beltéri kijelző villog. ◆  Nyomja meg a gombot újra. Áramszünet után a kijelző villog.

Furcsa zaj hallatszik a beltéri 
egységből

◆  Amikor a berendezés átvált hűtő és fűtő üzemmód között a hűtőközeg 
áramlás zaja hallható.

  Amikor bekapcsolja a berendezést a   gombbal, a vízszintes légterelő 
zsalu alaphelyzetbe áll, ez járhat némi zajjal.

Nedvesedés tapasztalható a kültéri 
egység csatlakozó szelepein.

◆  A levegő páratartalma csapódik ki a hideg felületen, teljesen normális 
üzemi állapot.



Country Customer Care Center Web Site

BELGIUM 02 201 2418 www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 844 000 844 www.samsung.com/cz

DENMARK 38 322 887 www.samsung.com/dk

FINLAND 09 693 79 554 www.samsung.com/fi

FRANCE 08 25 08 65 65 ( 0,15/min) www.samsung.com/fr

GERMANY 01805 - 121213 ( 0,12/min) www.samsung.de

HUNGARY 06 80  726 78 64 www.samsung.com/hu

ITALIA 199 153 153 www.samsung.com/it

LUXEMBURG 02 261 03 710 www.samsung.lu

NETHERLANDS 0900 20 200 88 ( 0,10/min) www.samsung.com/nl

NORWAY 231 627 22 www.samsung.com/no

POLAND 0 801 801 881 www.samsung.com/pl

PORTUGAL 80 8 200 128 www.samsung.com/pt

SLOVAKIA 0850 123 989 www.samsung.com/sk

SPAIN 902 10 11 30 www.samsung.com/es

SWEDEN 08 585 367 87 www.samsung.com/se

U.K 0870 SAMSUNG (7267846) www.samsung.com/uk

Ireland 0818 717 100 www.samsung.com/uk

SAMSUNG Ügyfélszolgálatok
Ha további információt szeretne megtudni berendezésérõl kérem hívja az ügyfélszolgálatunkat, az alábbi telefonszámon:

Room temperature 
sensor

Room temperature 
sensor




