
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
English  1 

 

Ilmastointilaite 

Käyttöohje 
AR**NXPX*** / AR**NXWX*** 

 
• Kiitos, kun ostit tämän Samsung ilmastointilaitteen. 

• Ennen laitteen käyttöönottoa lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä käyttöohje.
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Turvallisuusohjeet 
 

 

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin käytät uutta 
ilmastointilaitettasi, jotta osaat käyttää laitteen laajoja 
ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti sekä tehokkaasti. Nämä 
käyttöohjeet kattavat useita malleja, joten ilmastointilaitteesi 
ominaisuudet voivat hieman erota tässä oppaassa kuvatuista 
ominaisuuksista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä 
lähimpään asiakastukeen tai etsi tietoja sivustolta 
www.samsung.com. 

VAROITUS 

Varomaton tai käyttöohjeen vastainen käsittely voi aiheuttaa vakavan 
vammautumisen tai kuoleman. 

HUOMIO 

Varomaton tai käyttöohjeen vastainen käsittely voi johtaa henkilö- tai 
omaisuusvahinkoihin. 
 

Seuraa ohjeita. ÄLÄ toimi näin. 

Sähköiskun välttämiseksi varmista, että laite on maadoitettu. 

Sammuta virtalähde.                             ÄLÄ pura. 

 

ASENTAMINEN 
 

 

 

VAROITUS 

Käytä kaapelia, joka vastaa vähintään tämän tuotteen 
kaapelimääräyksiä ja käytä vain tämän laitteen 
vaatimusten mukaista virtajohtoa. Älä käytä jatkojohtoa.  
• Virtajohdon jatkaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 
• Älä käytä sähkömuuntajaa. Tämän noudattamatta jättäminen 

voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.  
• Jos jännite/taajuus/virtataso poikkeavat laitteen tiedoista, voi 

seurauksena olla tulipalo. 
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http://www.samsung.com/
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Laitteen asennus tulee suorittaa pätevöidyn kylmäasentajan 
tai huoltoliikkeen toimesta. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, 

tulipalon, räjähdyksen, laiteongelmia tai loukkaantumisen. 
Lisäksi asennetun laitteen takuu saattaa raueta.  

Asenna turvakytkin jäähdytyskoneen läheisyyteen (ei 
ilmastointilaitteen kuoreen) sekä asenna ilmastointilaitteelle 
tarkoitettu johdonsuojakatkaisin. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai 

tulipalon.  

Asenna ulkoyksikkö siten, etteivät yksikön sähköiset 
osat ole esillä.  
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 

sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen tai laiteongelmia.  

Älä asenna laitetta lähelle lämmitintä tai helposti syttyviä 
materiaaleja. Älä asenna laitetta kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen 
paikkaan, suoraan auringonvaloon tai paikkaan, jossa laite 
altistuu vedelle (tai sateelle). Älä asenna laitetta paikkaan, jossa 
voi olla kaasuvuotoja.   
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai 

tulipalon. 

Älä koskaan asenna ulkoyksikköä sellaiseen paikkaan, 
josta laite voi pudota, kuten ylös korkealle ulkoseinään. 
• Ulkoyksikön tippuminen voi aiheuttaa loukkaantumisen, 

kuoleman tai omaisuusvahinkoja.  

Laitteen tulee olla asianmukaisesti maadoitettu. Älä maadoita 
laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai 
puhelinlinjaan.  
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, 

tulipalon ja räjähdyksen.  
• Käytä maadoitettua pistoketta. 
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HUOMIO 

Suojaa asennuksen jälkeen ilmastointilaite muovipussilla. Poista 
muovipussi laitteesta ennen laitteen käyttöönottoa. 

Asenna laite tasaiselle ja tukevalle alustalle, joka pystyy 
kannattelemaan laitteen painon. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 

epänormaalia tärinää, melua tai ongelmia laitteeseen.  

Asenna kondenssivesiputki kunnolla siten, että vesi valuu oikein. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa veden 

tulvimisen ja omaisuusvahinkoja. Vältä putken asentamista 
jäteviemäriin, sillä tästä voi tulla epämiellyttäviä hajuja. 

Tuote tulee säilyttää huoneessa, jossa ei ole palon lähteitä 
(kuten avotulta, kaasulaitteita, sähkölämmitintä tai vastaavaa). 
• Huomaa, että kylmäaine on hajutonta. 

Ulkoyksikköä asentaessasi varmista, että kondenssivesiputki on 
liitetty oikein, jotta vesi valuu ulos oikealla tavalla.  
• Ulkoyksiköstä lämmityksen aikana tuleva vesi voi 

tulviessaan aiheuttaa omaisuusvahinkoja. Erityisesti 
talvella voi putoava jää aiheuttaa loukkaantumisen, 
kuoleman tai omaisuusvahinkoja. 

 

VIRTALÄHDE 
 

 

 

VAROITUS 

Jos johdonsuojakatkaisija on vahingoittunut, ota yhteyttä 
lähimpään pätevöitettyyn huoltoliikkeeseen.
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Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liiallisesti. Älä väännä tai sido 
virtajohtoa. Älä vedä virtajohtoa metalliesineiden yli, älä aseta 
painavia esineitä johdon päälle, älä työnnä johtoa esineiden 
väliin äläkä työnnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.  
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai 

sähköiskun. 

HUOMIO 

Kun ilmastointilaite on pitkään käyttämättä tai ukkosella 
katkaise virta johdonsuojakatkaisimesta.  
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai 

tulipalon.  

KÄYTTÖ 
 

 

 

VAROITUS 

Jos laite tulvii, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun 
huoltoon.  
• Tämän noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai 

tulipaloon. 

Mikäli laite pitää outoa ääntä, palaneen hajua tai savua, 
sammuta laitteen virta välittömästi ja ota yhteyttä 
lähimpään valtuutettuun huoltoon.  
• Tämän noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai 

tulipaloon. 

Toimintahäiriön ilmetessä pysäytä ilmastointilaite 
välittömästi ja katkaise virta. Sen jälkeen ota yhteyttä 
pätevöitettyyn kylmäasentajaan. 

Kaasuvuodon sattuessa (kuten propaanikaasu, nestekaasu tms.) 
tuuleta tila välittömästi virtajohtoon koskematta. Älä koske 
laitteeseen tai virtajohtoon. 
• Älä käytä tuuletinta. 
• Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. 
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Laitteen uudelleenasentamiseksi ota yhteyttä pätevöitettyyn 
huoltoon. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 

laiteongelman, vesivahingon, sähköiskun tai tulipalon.  
• Laitteelle ei tarjota kuljetuspalvelua. Mikäli joudut asentamaan 

laitteen uudestaan eri paikkaan, veloitetaan työstä. 
• Etenkin, jos haluat asentaa laitteen normaalista poikkeavaan 

paikkaan, kuten teollisuusalueelle tai lähelle merivettä, jossa 
laite altistuu suolaiselle ilmalle, ota yhteyttä lähimpään 
valtuutettuun huoltoon. 

Älä koske märillä käsillä johdonsuojakatkaisijaan. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.  

Älä sammuta ilmastointilaitetta johdonsuojakatkaisijasta 
laitteen ollessa käynnissä. 
• Ilmastointilaitteen sammuttaminen ja uudelleen 

käynnistäminen johdonsuojakatkaisijasta voi aiheuttaa kipinän 
ja saada aikaan sähköiskun tai tulipalon.  

Säilytä laitteen pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa, sillä 
pakkausmateriaaleissa on tukehtumisvaara. 
• Lapsi voi tukehtua, mikäli lapsi laittaa muovipussin päähänsä.  

Älä koske ilmanohjainsiivekkeeseen käsillä tai sormin 
lämmityksen aikana. Tämän noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa sähköiskuun tai palovammoja.  

Älä laita sormiasi tai vierasesineitä ilmastointilaitteen 
ilmansisään-/ulostuloaukkoon. 

• Pidä erityisesti huolta siitä, että lapset eivät loukkaa itseään 
laittamalla sormiaan laitteeseen.  

• Älä kolhi tai vedä ilmastointilaitetta liiallista voimaa 
käyttäen. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, 

loukkaantumisen tai laiteongelmia. 
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Älä sijoita laitteen ulkoyksikön läheisyyteen esineitä, joiden 
avulla lapset voivat kiivetä laitteen päälle. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lapsen vakavan 

loukkaantumisen. 

Älä käytä laitetta pitkiä aikoja huonosti ilmastoiduissa paikoissa 
tai huonokuntoisten ihmisten läheisyydessä. 
• Tämä voi olla vaarallista hapenpuutteen vuoksi. Avaa 

ikkuna vähintään kerran tunnissa. 

Jos laitteeseen on päässyt vierasta ainetta, kuten vettä, 
katkaise virta ja ota yhteyttä lähimpään pätevöitettyyn 
huoltoon. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai 

tulipalon.  

Älä yritä korjata, purkaa tai muokata laitetta itse.  
• Älä käytä muuta kuin standardisulaketta (kuten kuparia, 

teräslankaa tms.). 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, 

tulipalon, laiteongelmia tai loukkaantumiseen.  

HUOMIO 

Älä laita esineitä tai laitteita sisäyksikön alapuolelle. 
• Sisäyksiköstä tippuva vesi voi vahingoittaa omaisuutta tai 

aiheuttaa tulipaloon. 

Tarkista vähintään kerran vuodessa, ettei ulkoyksikön 
kuori ole rikkoutunut. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen, 

kuolemaan tai omaisuusvahinkoja.  

Maksimivirta on mitattu IEC turvallisuusstandardin 
mukaisesti ja virta on mitattu ISO energiansäästö 
standardin mukaisesti. 
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Mikäli ilmastointilaite ei viilennä tai lämmitä kunnolla, on 
mahdollista, että laitteessa on kylmäainevuoto. Mikäli vuotoa 
esiintyy, pysäytä laite, tuuleta tila ja ota välittömästi yhteyttä 
pätevöitettyyn huoltoon kylmäaineen lisäämiseksi. 

Kylmäaine ei ole haitallista, mutta mikäli kylmäaine pääsee 
kosketuksiin tulen kanssa, voi muodostua vaarallisia kaasuja 
ja aiheutua tulipalo. 

Sisäyksikön kuljetuksen aikana putket tulee olla suojattu 
kannattimilla. Älä liikuta tuotetta putkista. 
• Tämä voi aiheuttaa kaasuvuodon. 

Älä seiso laitteen päällä tai laita sen päälle esineitä (kuten 
pyykkiä, kynttilöitä, savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalli 
esineitä tms.). 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, 

tulipalon, laitteen rikkoutumisen tai henkilövahingon. 

Älä käytä laitetta märillä käsillä. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskuun.  

Älä suihkuta laitteeseen tulenarkaa materiaalia, kuten 
hyönteismyrkkyä. 
• Sen lisäksi, että nämä ovat ihmiselle haitallisia aineita, voi se 

aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laiteongelmia. 

Älä juo vettä ilmastointilaitteesta.  
• Tämä vesi voi olla ihmisille vahingollista.  

Älä iske kaukosäädintä äläkä pura kaukosäädintä. 

Älä koske laitteen putkiin. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai 

henkilövahingon. 

Älä leikkaa tai polta kylmäainesäiliötä tai putkia.  

Älä suuntaa ilmavirtausta takkaan tai lämmittimeen. 
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Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuuslaitteiston, ruuan, eläimien, 
kasvien tai kosmetiikan säilyttämiseen tai muuhunkaan 
tavanomaisesta poikkeavaan tarkoitukseen. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 

omaisuusvahingon.  

Vältä ilmastointilaitteen ilmavirtauksen pidempiaikaista 
suuntaamista ihmisiin, eläimiin tai kasveihin. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille, 

eläimille tai kasveille.  

Turvallisuuden vuoksi tätä laitetta ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi ilman valvontaa ja ohjeistusta henkilöiden 
toimesta (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut fyysinen, 
sensorinen tai mentaalinen kyvykkyys taikka kokemuksen ja 
kykyjen puute. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki 
laitteella.  

Käyttö Euroopan alueella: Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 
8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, 
sensorinen tai mentaalinen kapasiteetti taikka kykyjen ja 
kokemuksen puute, jos heitä valvotaan tai heitä on ohjeistettu 
laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen 
käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset 
eivät saa huoltaa tai puhdistaa laitetta ilman valvontaa. 
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PUHDISTUS 
 

 

 

VAROITUS 

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen suoraan vettä. Älä 
käytä bensiiniä, tinneriä tai alkoholia laitteen puhdistamiseen. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa värimuutoksia, 

muodonmuutoksia, vahinkoa, sähköiskun tai tulipalon. 

Sammuta laite ja odota puhaltimen pysähtymistä ennen laitteen 
puhdistamista tai huoltoa. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.  

HUOMIO 

Noudata varovaisuutta ulkoyksikön lämmönsiirtimen pintaa 
puhdistaessa, sillä siinä on terävät reunat. 
• Tämä tulisi tehdä pätevöidyn korjaajan toimesta. Ota yhteyttä 

asentajaasi tai pätevöitettyyn huoltoliikkeeseen.  

Älä puhdista laitteen sisäpuolta itse. 
• Laitteen sisäosien puhdistamiseksi ota yhteyttä 

pätevöitettyyn huoltoliikkeeseen. 
• Suodattimen puhdistamiseksi katso käyttöohjeen kohta 

“Yleiskatsaus puhdistukseen”. 
• Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa, sähköiskun tai 

tulipalon.  
• Varmista, ettei pinnan teräviä reunoja käsitellessä tapahdu 

loukkaantumista. 
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Kaukosäätimen toiminta 
 

 

Ilmastointilaitetta voi käyttää helposti valitsemalla “mode” ja sen jälkeen säätämällä lämpötilaa, puhalluksen 

nopeutta ja ilmavirransuuntausta.  Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot löytyvät käyttöohjeen alusta. 

Paristojen 
asennus 

Kaukosäätimestä voi valita Celsiuksen tai 
Fahrenheitit. 

   

 

▶ Paina vähintään kolmen (3) sekunnin      

ajan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   HUOM

 
 
 
 
 
 

kaksi kappaletta 1.5V AAA 
paristoa  

HUOM 

• Sisäyksikön lämpötilaosoitinta ei ole kytketty. 

• Toiminto peruuntuu, kun kaukosäätimen paristot 
vaihdetaan. Suorita toiminto uudestaan.

• Käyttöohjeen kuvaukset on tehty pääasiassa 

perustuen kaukosäätimen näppäimiin. 

• Vaikka   Ionizer      (           ) (AR**NXWX***) ja d’light 

Cool näkyvät kaukosäätimen näytöllä, nämä eivät ole 
saatavilla tässä mallissa.   

• Vaikka Multi system Ionizer (       )(AR**NXWX***) 
, d'light Cool ja Single user näkyvät kaukosäätimen 
näytöllä, eivät nämä toiminnot eivät ole saatavilla. 

Voit käyttää jäähdytys-, kuivaus- ja lämmitystoimintoa 
seuraavissa olosuhteissa: 

                     Laitteen eri toiminnot  
 
         Voit vaihtaa käytössä olevaa tilaa automaatti (Auto), 

jäähdytys (Cool), Kuivaus (Dry), puhallus  
(Fan) ja lämmitys (Heat) tilojen välillä painamalla 
Mode -nappia.  

 

Lämpötilan säätäminen 
 

Voit säätää lämpötilaa jokaisessa tilassa seuraavasti 

• .     

      

     
    

• Kondenssia voi esiintyä, jos laitetta käytetään 

pitkään jäähdytystoiminnolla ympäristön 
kosteuden ollessa korkea 

 

• Lisätietoa ulkoilman lämpötilaan liittyen katso Multi 

System-järjestelmän käyttöohjeesta. 
Tila Lämpötilan säätäminen 

Auto/ 

Cool/ 

Heat 

 
Säädä 1 °C:lla 16 °C… 30 °C välillä. 

Dry Säädä 1 °C:lla 18 °C.. 30 °C välillä. 

Fan Lämpötila ei säädettävissä. 

1 
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Tila Jäähdytys Kuivaus   Lämmitys 

Sisäilman 

lämpötila 

16 °C…  

32 °C 

18 
°C… 

32 
°C 

27 °C tai 

vähemmän 

Ulkoilman 

lämpötila 

-10 °C… 

46 °C 

-10 °C… 

46 °C 

-15 °C … 
24 °C 

Sisäilman 

kosteus 

80% t a i  

v ä h e m m ä n  

s u h t e e l l i n e n  

k o s t e u s  

 
_ 

 
_ 
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Puhallinnopeuden säätäminen 
 

 

 
Voit valita seuraavien puhallinnopeuksien väliltä 
kussakin Mode tilassa: 

 

Mode  Puhallinnopeus  
Auto/ 

Dry 

 

(Auto) 

Cool/ 

Heat 
(Auto), 

(Turbo) 

(Low) (Med), (High), 

Fan (Low), (Med), (High), (Turbo) 

 
 

Ilmavirtaus suunnan säätäminen 
 

 

 
Pitääksesi ilmavirtauksen jatkuvasti tietyssä suunnassa 
voit pysäyttää vertikaaliset ja horisontaaliset 
ilmanohjainsiivekkeet. 

 

Toiminnassa   ▶ tai 

 

HUOM 

• Jos säädät vertikaalista ilmanohjainsiivekettä 

käsin voi se jäädä auki, kun laitat laitteen pois 
päältä. 

•  Jos säädät horisontaalista ilmanohjainta käsin, 

voi se toimia epänormaalisti. 

• Ilmavirran suuntaa voi vaihtaa Good’sleep- 

toiminnon aikana, käyttäessäsi 
lämmitystoimintoa, mutta et 
jäähdytystoiminnon aikana. 

 

1 
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Jäähdytystoiminto 
 

 

Voit käyttää ilmastointilaitetta helposti valitsemalla toiminnon (Mode) ja sen jälkeen säätämällä lämpötilaa, 

puhallinnopeutta ja ilmavirtauksen suuntaa. 

Jäädytys (Cool mode) 
 

 

 
Cool -toimintoa käytetään, kun halutaan 
jäähdyttää sisäilmaa. 

 

▶ ▶ Valitse “Cool”. 

 
HUOM  

• Mukavuuden vuoksi pidä sisä- ja ulkoilman 
lämpötilan erona 5 °C jäähdytys (Cool) toiminnossa.  

• Valittuasi jäähdytys (Cool) tilan, valitse toiminto, 

lämpötila ja puhallinnopeus, jota haluat käyttää. 

– Viilentääksesi huoneen nopeasti, valitse 

matala lämpötila ja nopea 
puhallinnopeus. 

– Säästääksesi energiaa, valitse korkea lämpötila ja 
alhainen puhallinnopeus. 

– Sisäilman lämpötilan lähestyessä asetettua 
lämpötilaa, kompressorin pyörimisnopeus 

hidastuu energiaa säästääkseen.  

2-vaiheinen jäähdytys (2-step) 
 

 

 
Ensimmäisessä vaiheessa alkaa voimakas 
jäähdytystoiminto halutun lämpötilan saavuttamiseksi. 

Kun huoneen lämpötila on lähellä haluttua lämpötilaa, 
puhallinnopeus ja ilmanvirtaussuunta kontrolloituvat. 
Kun haluttu lämpötila on saavutettu, Wind-Free- 
jäähdytystoiminto alkaa tuottamaan mietoa 
puhallusta.  

“Cool” tilassa ▶  ▶ ▶ 

Valitse 2-Step.  ▶ 

 
HUOM 

• Kun ilman lämpötila nousee tiettyjen 
elementtien vuoksi, kuten auringonsäteiden, oven 
avaamisen ja sulkemisen tai tuuletuksen vuoksi, 
Wind-Free jäähdytystoiminto pysähtyy ja vaihtuu 
automaattisesti voimakkaampaan jäähdytykseen. 

• Ilmanohjainsiivekkeet mukautuvat automaattisesti 
säätämään ilmavirtausta huoneen lämpötilan 

mukaan. 
 

Ilmanohjainsiivekkeen säätö lämpötilan mukaan 

  

: Auki (Ilmavirtaus tulee ilmanohjainsiivekkeistä) 

: Kiinni (Ilmavirtaus tulee Wind-Free 
paneelista) 

 

• Mikäli valitset 2-Step jäähdytystoiminnon, kun 
Wind-Free jäähdytys, Fast, Comfort, Quiet, Single 
user tai good’sleep toiminnot ovat käynnissä, 
peruuntuvat nämä muut toiminnot. 

2  
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Wind free -toiminto 
 

 

 

  
Käytä Wind-Free jäähdytystoimintoa nauttiaksesi Wind-
Free paneelin rei’istä tulevasta miedosta viileästä 
puhalluksesta. Sisäilman lämpötilan mukaan säädettävä 
automatisoitu lämpötilan ja puhallinnopeuden säätö 
pitää sisäilman lämpötilan viileänä ja miellyttävänä. 

Cool/Dry/Fan tilassa ▶  
 

HUOM 

• Peruuttaaksesi toiminnon paina                nappia 
uudelleen. 

• Jos Wind-Free jäähdytystoiminto pysäytetään, laite 

palautuu alkuperäiseen puhallinnopeuteen.  

• Voit säätää asetettua lämpötilaa Wind-Free 

jäähdytystilassa. Suositeltu lämpötila-asetus on 24 
- 26 °C. Asetettua lämpötilaa ei voi vaihtaa 
puhallin (Fan) tilassa. 

•  Wind-Free jäähdytystoimintoa voi käyttää 

Jäähdytys (Cool), Kuivaus (Dry) ja puhallin (Fan) 
toiminnoissa.  

• Jos huoneen lämpötila nousee ulkoisen 

lämpötilan nousun vuoksi, kokkauksesta 
tulevan lämmön vuoksi tai muusta syystä, käytä 
Wind-Free jäähdytystoimintoa Jäähdytys (Cool) 
tilan jälkeen.  

• Mikäli Wind-Free Jäähdytystoimintoa käytetään 
Puhallin (Fan) tilassa kompressori pysähtyy, eikä 

tuota kylmää ilmaa. Laitteesta tulee silti ilmaa 
puhdistava mieto puhallus. 

• Kun sisäilman kosteus nousee suhteellisesti Wind-

Free toiminnon aikana, ilmanohjainsiiveke on auki, 
jotta ilmavirtaus tulee pehmeästi huoneeseen. Kun 
sisäilman lämpötila ja kosteus muuttuvat, sulkeutuu 
ilmanohjainsiiveke ja   Wind-Free jäähdytystoiminto 
käynnistyy. 

: Auki (Ilmavirtaus tulee ilmanohjainsiivekkeestä) 

: Kiinni (Ilmavirtaus tulee Wind-Free paneelista) 

• Jos ilmastointilaite on asennettu sängyn 

yläpuolelle, aseta lämpötilaksi 25 - 27 °C 

käyttääksesi Wind-Free jäähdytystoimintoa 
nukkumisen aikana tai käytä Good’sleep 
toimintoa. 

• Jos Wind-Free jäähdytystoiminto valitaan 2-step 

cooling, Fast, Comfort, 
Single user tai Quiet toiminnoissa tai kun ilmavirtaussuunta on  

( , ) nämä edellä mainitut toiminnot 
sammuvat.  
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Ilmanohjainsiivekkeen säätäminen lämpötilan 
ja kosteuden mukaan 
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Kuivaustoiminto  
 

 

Samsung ilmastointilaitteen kuivaustoiminto pitää tilan kuivana ja miellyttävänä. 

 

Kuivaus (Dry)  

 
Käytä kuivaus (Dry) tilaa sateella tai kostealla 
säällä.  

 

▶ ▶Valitse “Dry”. 

HUOM 

• Mitä matalampi asetettu lämpötila on, sitä 

suurempi on kuivausteho. Jos ilmankosteus 

vaikuttaa suurelta, säädä asetettua lämpötilaa 

alhaisemmaksi. 

• Kuivaustoiminto ei ole käytettävissä 

lämmitystilassa. Kuivaustila on suunniteltu 

tuottamaan viilentävän vaikutuksen. 

 
 
 
 
 
 

Ilmanpuhdistustoiminto 
 

 

Samsung ilmastointilaitteen ilmanpuhdistustoiminto pitää tilan sisäilman puhtaampana. 

 

Ionisointitoiminto 
 
 

Käytä ionisointitoimintoa puhdistaaksesi sisäilmaa 
negatiivisilla ioneilla, jotka laite tuottaa. Tämä 

toiminto on käytettävissä Auto, Cool, Dry, Fan ja 
Heat tiloissa.  

 
Auto, Cool, Dry, Fan tai 
Heat tilassa 

HUOM 

• Voit säätää asetettua lämpötilaa, paitsi puhallin 

(Fan) toiminnon aikana.  

• Jos ionisointitoiminto valitaan jonkin muun 

toiminnon aikana, tapahtuu laitteen 
sähkönkulutuksessa ja käyntiäänessä pieni 
muutos. 

5 

 

Vain AR**NXPX*** mallissa 
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Lämmitystoiminto 
 

 

Samsung ilmastointilaitteen lämmitystoiminto pitää tilan sisäilman lämpimänä ja miellyttävänä. 
 

Lämmitys (Heat)  
 

 

 
Käytä lämmitys tilaa pysyäksesi lämpimänä.  

 

▶ ▶ Valitse “Heat”. 

 
HUOM 

• Kun ilmastointilaite lämpenee, puhallin voi alkuun 
olla pysähdyksissä 3-5 minuuttia estääkseen kylmät 
ilmavirtaukset.  

• Jos ilmastointilaite ei lämmitä riittävästi, käytä 

lisälämmitintä yhdessä ilmastointilaitteen kanssa. 

• Jos lämmitystilan aikana ulkoilman lämpötila on 
alhainen ja ilmankosteus korkea, voi ulkoyksikön 

lämmönsiirtimeen kerääntyä jäätä. Tämä voi 
myös laskea lämmitystehoa. Jos näin käy, 
ilmastointilaite käynnistää 
automaattisulatustoiminnon 5-12 minuutin 
ajaksi.  Tämä poistaa jään ulkoyksikön 
lämmönsiirtimestä. 

• Automaattisulatuksen aikana ulkoyksiköstä 
tulee höyryä. Ilmastointilaite liikuttaa 

vertikaalisen ilmanohjainsiivekkeen ala-

asentoon (alla kuvassa) estääkseen kylmän 
ilman ulostulon sisäyksikön kautta. 

A. Vertikaalisen ilmanohjainsiivekkeen asento 
automaattisulatuksen aikana (siiveke on 

melkein sulkeutunut). 

B. Vertikaalisen ilmanohjainsiivekkeen asentojen 
lämmitystoiminto alue. 

 
 

• Sisäyksiköstä ei tule ilmaa 
automaattisulatustoiminnon aikana, jotta kylmää 
ilmaa ei tule sisälle. Sulatustoiminnon päätyttyä, 

tulee laitteesta hetken aikaa ulos lämmintä 
ilmaa.  

• Sulatustoiminnon pituus voi vaihdella riippuen 

ulkoyksikössä olevan jään määrästä. 

• Sulatustoiminnon pituus voi vaihdella myös 

riippuen sateen ja lumen aiheuttamasta 
ilmankosteudesta. 

• Sulatustoiminnon aikana et voi valita 
kaukosäätimestä muita toimintoja. Valitse 

toiminnot automaattisulatuksen päätyttyä. 

7 
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Pikakäyttö  

 

Samsung ilmastointilaitteessa on useita lisätoimintoja. 

 

Automaattitoiminto (Auto) 
 

 

 
Käytä automaattitoimintoa, jos haluat 
ilmastointilaitteen säätyvän automaattisesti. Tällöin 

ilmastointilaite tuottaa mahdollisimman miellyttävän 
ilman. 

 

▶ ▶ Valitse “Auto”. 

 
HUOM 

• Mikäli huoneen lämpötila vaikuttaisi olevan 

korkeampi tai matalampi kuin asetettu, 
ilmastointilaite tuottaa automaattisesti joko 
viileää ilmaa jäähdyttääkseen huonetta tai 
lämmintä ilmaa nostaakseen huoneen lämpötilaa. 

 

 

Puhallintila (Fan) 

 

 
Käytä puhallintilaa ilmavirtaa pyörittääksesi kuten 
tavallista tuuletinta. Ilmastointilaite tuottaa tällöin 
luonnollisen tuntuisen tuulen vireen. 

Pikatoiminto (Fast) 
 

 

 
Käytä pikatoimintoa nopeaan jäähdytykseen tai 
lämmitykseen. Tällöin laite tuottaa voimakkaimman 

jäähdytys- ja lämmitystoiminnon.  Tämä toiminto on 
käytettävissä sekä jäähdytys (Cool) että lämmitys 
(Heat) tilojen aikana. 

 

“Cool” tai “Heat” tila  ▶ ▶ 

▶Valitse “Fast”▶ 

 
HUOM 

• Voit muuttaa ilmavirtauksen suuntaa.  

• Et voi vaihtaa asetettua lämpötilaa tai 
puhallinnopeutta. 

•  Jos pikatoiminto valitaan lämmitystilan aikana 
ei puhallinnopeutta voi välttämättä lisätä. Tällä 
estetään kylmän ilman puhallus 

• Jos pikatoiminto valitaan 2-Step jäähdytys, Wind-
Free jäähdytys, Comfort, Single user, Quiet tai 
Good’sleep toimintojen ollessa käynnissä, edellä 
mainitut toiminnot sammuvat. 

 

▶ ▶ Valitse “Fan”. 

 
HUOM 

• Jos ilmastointilaite on pitkään käyttämättä, 

kuivata ilmastointilaitetta käyttämällä puhallintilaa 
3-4 tuntia. 

• Ulkoyksikkö on suunniteltu siten, ettei se toimi 

puhallintilan aikana, jottei kylmää ilmaa pääse 
laitteen yksikön läpi. Tämä on normaalia eikä 
laitevika. 

 
Mukavuustoiminto (Comfort) 

 
 

 
Käytä mukavuustoimintoa, jos sen hetkinen 
jäähdytys tai lämmitys tuntuu liian voimakkaalta. 
Tällöin ilmastointilaite tuottaa miellyttävän 
jäähdytyksen tai lämmityksen. Voit valita tämän 
toiminnon sekä jäähdytys- että lämmitys tilojen 
aikana. 

 

“Cool” tai “Heat” tila  ▶  ▶ 

▶Valitse “Comfort” ▶ 

8 
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HUOM 

• Voit muuttaa asetettua lämpötilaa tai 
ilmavirtauksen suuntaa. 

• Puhallinnopeus ei ole muutettavissa. 

• Jos Mukavuustoiminnon aikana jäähdytys tai 
lämmitys ei tunnu riittävältä, pysäytä Mukavuus 
toiminto.  

• Mikäli Mukavuustoiminto valitaan 2-Step 
jäähdytys, Wind-Free jäähdytys, Fast, Single user, 
Quiet tai good'sleep toimintojen aikana, edellä 
mainitut toiminnot pysähtyvät. 

Näytön valaistus (Display lighting) 
 

 

 
Käytä näytön valaistusta sisäyksikön näytön 
valaistuksen käyttämiseen ja sammuttamiseen. 

 

 ▶ ▶  Valitse “Display”. 

▶ 

 

      HUOM

 

Äänimerkki  
 

 

 
Äänimerkki toiminnolla käynnistetään ja 
sammutetaan kaukosäätimen näppäinäänet. 

 

 ▶ ▶ Valitse “Beep”. 

▶ 
 

Hiljainen toiminto (Quiet)  
 

• Näytön valaistus ei toimi, kun sisäyksikkö on pois 

päältä.  

• Ajastin        (       ) merkki ei katoa, vaikka näytön 

valaistus on pois päältä. 

• Näytön valaistus sammuu, jos käytössä olevaa 

toimintoa tai tilaa vaihdetaan näytön valaistuksen 
ollessa päällä. 

 
Wi-Fi toiminto 
(Samsung Connect sovellus) 

 
 

Kun Wi-Fi toiminto käynnistetään, lähetin 

                                                                                                  (    )  symboli vilkkuu ja               -merkki ilmestyy kaukosäätimen                                                                                                                            
           näytölle muutamaksi sekunniksi.  

Hiljainen toiminto vähentää laitteesta kuuluvaa ääntä. 

Toiminto on valittavissa sekä jäähdytys että lämmitys 
tilojen aikana.  

“Cool” tai “Heat” tila  ▶  ▶ 

▶Valitse “Quiet”.▶ 

 
HUOM 

• Asetettu lämpötila ja ilmanvirtaussuunta ovat 
muutettavissa. 

• Puhallinnopeutta ei voi muuttaa.  

• Mikäli hiljainen toiminto valitaan 2-Step  
jäähdytys, Wind-Free  jäähdytys, Fast, Single user, 
Comfort  tai good'sleep toimintojen aikana, edellä 
mainitut toiminnot pysähtyvät. 

 

 

Käytön aikana▶ ▶ Paina neljän sekunnin ajan. 

 
HUOM 

• Katso lisätietoja käyttöohjeen ”sovellukseen 

yhdistäminen” kohdasta.  

• Samsung Connect sovellus ei välttämättä ole 
saatavilla tiettyihin malleihin.  

12 
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Energiansäästö ominaisuudet  

 

Samsung ilmastointilaitteen älykäs energiansäästötoiminto vähentää sähkönkulutusta. 

 

Sähkönkulutuksen tarkastaminen 
 

 

 

 
Käytä Kulutustoimintoa (Usage) tarkastaaksesi 
ilmastointilaitteen kuluttaman sähkön määrän. 
Kulutettu määrä näkyy sisäyksikön näytöllä 
muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen asetettu 
sisäilman lämpötila ilmastuu näytölle. 

“Operation”   ▶  ▶ ▶ 

Valitse “Usage”▶ 

 

 
 

AR**NXPX*** 

Näytettävä vaihteluväli on 0.1 kWh - 99 kWh. 
Sähkönkulutus lasketaan siitä, kun ilmastointilaite 

käynnistetään. Arvo nollaantuu, kun ilmastointilaite 
sammutetaan.   

 
 
 
          HUOM

 
 
 

AR**NXWX***

                            HUOM 

• Sisäyksikön näytön ilmaisema kulutuksen määrä 
voi hieman poiketa todellisesta kulutuksesta. 

• Sähkönkulutuksen voi tarkastaa vain 
ilmastointilaitteen ollessa toiminnassa. 

Käyttöajan tarkastaminen 

• Sisäyksikön näytön ilmaisema käytetyn ajan määrä 

voi hieman poiketa todellisesta käytetystä ajasta. 

• Käytetyn ajan voi tarkastaa vain 
ilmastointilaitteen ollessa toiminnassa. 

 

Single user toiminto 

 

 

 

 
 

Käytetyn ajan voi tarkastaa siitä hetkestä, kun 
ilmastointilaite laitetaan päälle aina siihen hetkeen, 
kun käyttöaika tarkastetaan. Käyttöaika näkyy 

sisäyksikön näytöllä muutaman sekunnin ajan, 
jonka jälkeen asetettu sisäilman lämpötila ilmastuu 
näytölle. 

“Operation”   ▶  ▶ ▶ 

Valitse “Usage”. ▶ 

Käyttöaika ilmaistaan tunteina. Esimerkiksi 0.1 
tarkoittaa 6 minuuttia; 2.5, 2 tuntia ja 30 minuuttia; 3.7, 
3 tuntia ja 42 minuuttia. Näytettävä vaihteluväli on 0.0 ja 
99. Arvo nollaantuu, kun ilmastointilaite 

sammutetaan.  

     Käytä Single user -toimintoa vähentääksesi jäähdytyksen ja 

lämmityksen aikaista sähkönkulutusta. Toiminnon voi valita 
jäähdytys- ja lämmitystilojen aikana. 

 

“Cool” tai “Heat” tilassa ▶  ▶ 

▶ Valitse “Single user”.  ▶ 
 

 

“Cool” tai “Heat” tilassa   ▶ 

Toiminto ei saatavilla Multi system järjestelmässä.  

Toiminto ei saatavilla Multi system järjestelmässä.  

 

AR**NXWX*** malli 
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                          ▶ (Valitse         )  

 
 

 
HUOM 

•   Single user toiminnon käynnistyessä            
kuvio ilmestyy kaukosäätimen näytölle 

muutaman sekunnin ajaksi ja vertikaalinen 

ilmavirtaus alkaa automaattisesti. 

• Single user toiminnon valitsemisen jälkeen 

asetettua puhallinnopeutta, vertikaalista 
ilmavirtauksen suuntaa ja lämpötilaa voi 
muuttaa (24 °C - 30 °C jäähdytystilassa, 16 °C - 30 
°C lämmitystilassa). 

• Jos Single user toiminto laitetaan päälle 

jäähdytystilassa asetetun lämpötilan ollessa alle 24 
°C, nousee asetettu lämpötila automaattisesti 24 
°C:een. Asetettu lämpötila ei muutu, mikäli 

lämpötilaksi on asetettu 25 °C - 30 °C:een väliin. 

• Vaikka Single user  toiminto sammutetaan, jatkuu 

vertikaalinen ilmavirtaus, kunnes se sammutetaan 
(   ) näppäimestä.  

• Mikäli Single User toiminto valitaan 2-Step 
jäähdytys, Wind-Free jäähdytys, Comfort, Quiet 
tai good'sleep toimintojen aikana, edellä mainitut 
toiminnot pysähtyvät. 

• Ajastimen päälle laittamisen jälkeen asetettua tilaa 
ja lämpötilaa on mahdollista vaihtaa. Asetettua 
lämpötilaa ei voi vaihtaa puhallin tilan aikana. 

• Sammuttamiselle ja käynnistämiselle ei voi asettaa 

samaa aikaa. 

 
 

Ajastus  
 

 

 
Ajastimella voi säätää laitteen sammumaan ja 
käynnistymään valitun ajan jälkeen. 

 

               Valitse “On tai “Off” On, Off ja        joukosta ▶ 
 

(Aseta päälle/pois aika.)  ▶ 

• Paina (Timer) nappia nykyisen 

toiminnon vaihtamiseen   On, Off    ja 
(good’sleep). (good’sleep) näkyy ainoastaan 

jäähdytys ja lämmitystoiminnoissa.  

HUOM 
• Kun käynnistät ajastintoiminnon, ajastin  

(      ) tunnus näkyy sisäyksikön näytöllä. 

• Ajan voi asettaa 0.5 ja 24 tunnin väliin. Aseta 
aikaväliksi 0.0 pysäyttääksesi ajastintoiminnon. 

 
 

Good ’sleep toiminto 
 

 

 
Käytä Good’sleep toimintoa energian säästämiseksi ja 
hyvien unien saamiseksi. Toiminnon voi valita 
jäähdytys- ja lämmitystoimintojen aikana. 

 “Cool” tai “Heat”  
 

(Asettaa käyttöajan.) ▶ 
 

Paina (Timer) nappia nykyisen toiminnon 

vaihtamiseen On, Off ja (good’sleep). 
 

HUOM 

• Kun good’sleep toiminto käynnistetään, ajastin 

                     tunnus ilmaantuu sisäyksikön näytölle. 

• Asetettua lämpötilaa voi säätää 1 °C:lla, 16 °C ja 30 

°C välillä. 
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Yhdistetty ajastus päälle/pois päältä 

 
 

Ilmastointilaitteen 
ollessa pois päältä  

Esimerkki:  

Timed on: 3 tuntia, Timed off: 5 

tuntia. 

Ilmastointilaite käynnistyy 3 tunnin päästä 

siitä, kun ajastus asetettiin ja sammuu 

automaattisesti 2 tunnin käytön jälkeen. 

 
 

Ilmastointilaitteen 
ollessa päällä 

Esimerkki) Timed on: 3 tuntia, Timed off: 1 

tuntia. 

Ilmastointilaite sammuu 1 tunnin päästä 

siitä, kun ajastus asetettiin ja käynnistyy 

automaattisesti 2 tunnin päästä laitteen 

sammumisesta. 
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• Suositellut ja ihanteelliset lämpötila-asetukset 

good’sleep toiminnossa: 
 

 

Tila 
Suositeltu lämpötila-

asetus 
Ihanteellinen 
lämpötila-asetus 

Jäähdytys 25 °C - 27 °C 26 °C 

Lämmitys 21 °C - 23 °C 22 °C 

• good’sleep toiminto on käytettävissä Wind-Free 

jäähdytys toiminnon kanssa. Valitse Wind-Free 
jäähdytystoiminto miellyttävää puhallusta varten.  
Paina  

   -nappia wind-Free jäähdytyksen 
käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi.  

• Ajan voi asettaa 0.5 ja 12 tunnin väliin. Aseta 

aikaväliksi 0.0 pysäyttääksesi good’sleep toiminnon. 

• good’ sleep toiminnon oletus käyntiaika 
jäähdytystilassa on 8 tuntia. Jos käyntiajaksi on 
asetettu yli 5 tuntia, alkaa herätystoiminto 1 tuntia 
ennen asetettua aikaa. Ilmastointilaite pysähtyy 

automaattisesti, kun toiminnon käyntiaika päättyy. 

• Jos ajastin päälle/poispäältä toiminto ja good’ 
sleep toiminto ovat päällekkäisiä, ilmastointilaite 
suorittaa vain viimeksi käynnistetyn toiminnon. 

• Mikäli good'sleep toiminto valitaan 2-step 
jäähdytys, Fast, Comfort, Quiet tai Single user 
toimintojen aikana, edellä mainitut toiminnot 

pysähtyvät. 
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Yleiskatsaus puhdistukseen 
 

 

Automaattipuhdistus (Auto clean) 

 
 

 
 

  Sisäyksikön ulkopuolen ja ulkoyksikön ulkopuolen puhdistus  
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Tapa 1:     Paina 2.  

 

 
[Clean] 

 
 
 

 

 
 

4. Ilmastointilaite sammuu 
automaattisesti  

 

AR**NXWX*** 

 

 

Tapa 1:                 Paina 

 

Valitse 

                                                          [Clean] 

HUOM Ilmastointilaitteen ollessa pois päältä automaattitoiminto käynnistyy 
välittömästi; ilmastointilaitteen ollessa käynnissä automaattitoiminto 
käynnistyy ilmastointilaitteen pysähtyessä.  
Automaattipuhdistus pysähtyy, jos käynnistät jonkin 
muun toiminnon sen aikana. Automaattipuhdistus 
käynnistyy uudestaan, kun toinen toiminto päättyy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Ennen puhdistusta varmista, että laite on pois 
päältä ja irrota virtajohto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suihkuta vettä pölyn poistamiseksi.  
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VAROITUS 

• Älä puhdista näyttöä emäksisellä pesuaineella. 

• Älä käytä rikkihappoa, suolahappoa, orgaaniset liuottimia (kuten tinneriä, kerosiinia tai asetoonia) pintoja 

puhdistaessa. Älä liima tarroja, koska laitteen pinnat voivat vaurioitua. 

• Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kun puhdistat tai tarkastat ulkoyksikön lämmönsiirrintä. 

 

Ilmansuodattimen puhdistaminen 
 

 
• Älä jynssää ilmansuodatinta harjalla tai muulla puhdistusvälineellä, sillä se voi vahingoittaa suodatinta. 

• Älä jätä ilmansuodatinta kuivumaan suoraan auringon valoon. 

HUOM 

• Puhdista ilmansuodatin joka toinen viikko. Puhdistusväli voi vaihdella käytön ja ympäristöolosuhteiden mukaan. 

• Jos ilmansuodatin jätetään kuivumaan kosteaan paikkaan, voi syntyä epämiellyttävää hajua. Puhdista 

suodatin uudestaan ja anna kuivua hyvin tuuletetussa/ilmastoidussa paikassa. 

 
Suodattimen puhdistus muistutuksen kuittaaminen  

 

 

Imuri 

Pehmeä harja 
  

Mieto puhdistusaine 

VAROITUS
S 
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Vinkit Wind-Free™ paneelin puhdistamiseen 

 

 
Paina kevyesti sormella air flow 
blade, kunnes se aukeaa. 

Pidä kiinni ja vedä Wind-Free 
paneelin molemmista 
laidoista, kunnes se irtoaa 
ilmastointilaitteesta. 

Poista pöly pehmeällä 
harjalla tai pölynimurilla.  

 
 
 

  
Paina kädellä 5 salpausta päältä, 3 keskeltä ja 4 
pohjasta. 

Paina kevyesti sormilla 
ilmanohjainsiivekettä avataksesi 
sen (a), sitten aseta kohdalleen ja 
kiinnitä järjestyksessä (ylävasen, 
yläoikea, alavasen, alaoikea) 
Wind-Free paneelin etupaneelin 
aukkoon (b). 

 

VAROITUS 
• Jos kasaat ilmanohjainsiivekkeen painamatta käsillä, voi Wind-Free paneeli estää ilmanohjainsiivekkeen 

toiminnan ilmastointilaitetta käyttäessä. 
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Vianmääritys 
 

 

Laitteen toimiessa epänormaalisti katso ratkaisu alla olevasta taulukosta aikaa ja tarpeettomia 
kuluja välttääksesi. 

Ongelma Ratkaisu 

 
 

Ilmastointilaite ei 
toimi lainkaan. 

• Tarkista virran tila ja käynnistä jäähdytyslaite uudelleen.  

• Varmista, että johdonsuojakatkaisin on päällä. Kytke virtajohto ja 
käynnistä uudelleen. 

• Onko ajatus toiminto päällä. Paina virtapainiketta  

• Tarkista onko virrankatkaisutoiminto päällä. uudelleenkäynnistä 
ilmastointilaite painamalla virtapainiketta.  

 
Lämpötilansäätö 

ei toimi. 

• Tarkista, että onko puhallin- tai Fast tila päällä. Näissä tiloissa 
jäähdytyslaite ohjaa lämpötilaa automaattisesti ja et pysty 
säätämään lämpötilaa. 

 
 
 
 
 
 

 
Ilmastointilaitteesta ei 

tule viileää/ 
lämmintä ilmaa tai 
suoritusteho on 
heikentynyt. 

• Tarkista onko asetettu lämpötila korkeampi jäähdytystilassa tai 
matalampi lämmitystilassa. Paina kaukosäätimen lämpötila painiketta 
(Temperature) asettaaksesi lämpötilan. 

• Tarkista onko ilmansuodatin tukkeutunut liasta. Jos ilmansuodatin on 
tukossa voi jäähdytyksen ja lämmityksen suorituskyky heikentyä. 
Puhdista lika säännöllisti. 

• Tarkista onko ulkoyksikkö peitetty tai asennettu lähellä esteitä. 
Poista peitteet ja esteet. 

• Tarkista käykö ilmastointilaite sulatustoiminnolla. Ilmastointilaite 
käynnistää automaattisesti sulatusohjelman, jos talvella muodostuu 
jäätä tai ulkoilman lämpötila on liian alhainen.  Sulatusohjelman aikana 
sisäyksikön puhallin pysähtyy ja lämmintä ilmaa ei tule ulos laitteesta. 

• Tarkista onko ovet tai ikkunat auki, sillä niiden auki pitäminen voi 
heikentää jäähdytys- tai lämmitystehoa. Sulje ovet ja ikkunat. 

• Tarkista onko ilmastointilaite laitettu päälle välittömästi jäähdytys- tai 
lämmitystoiminnon pysähdyttyä. Tässä tapauksessa ainoastaan 
puhallin pyörii, jottei ulkoyksikkö vioitu. 

• Tarkista onko kylmäaineputki liian pitkä. Mikäli putken pituus ylittää 
maksimipituuden, voi laitteen jäähdytys ja lämmitysteho heiketä.  

 
Ilmavirtaussuuntaa 

ei pysty 
muuttamaan. 

• Tarkista onko good'sleep tila päällä. Ilmavirtaussuuntaa ei pysty 
muuttamaan Goodsleep toiminnon aikana. (Mutta ilmanvirtaussuuntaa 
voi muuttaa, jos goodsleep toiminto on käynnissä lämmitystilan aikana.) 

 
Puhallinnopeutta 
ei pysty 
muuttamaan. 

• Ilmastointilaite säätää automaattisesti puhallinnopeutta 
automaatti, kuivaus ja pika toimintojen aikana sekä silloin kun 
good'sleep toiminto on käynnissä jäähdytystilan aikana. Tällöin 
puhallinnopeutta ei pysty säätämään. 

 

 
Kaukosäädin ei 
toimi. 

 

• Vaihda kaukosäätimen paristot. 

• Varmista, ettei mikään peitä kaukosäätimen sensoria. 

• Tarkista onko ilmastointilaitteen lähellä laitteita, joissa on voimakas valo. 
Voimakas valo, joka tulee fluorisoivasta lampusta tai neon kylteistä 
voivat häiritä sähköaaltoja. 

Ajastin ei toimi. • Varmista, että painoit “SET” nappia ajan asettamisen jälkeen.  
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Ongelma Ratkaisu 

Näyttö vilkkuu. • Paina Power nappia sammuttaaksesi ilmastointilaitteen tai irrota virtajohto. Jos 
näyttö jatkaa vilkkumista, ota yhteys pätevöitettyyn huoltoon.  

 

Laitteesta tulee 
epämiellyttävä haju. 

• Tarkista onko ilmastointilaite päällä savuisella alueella. Tuuleta huone ja käytä 
ilmastointilaitetta Puhallintilassa 3-4 tuntia. (Ilmastointilaitteessa ei ole 
komponentteja, jotka tuottavat voimakasta hajua.). 

• Tarkista onko viemärit puhtaat. Puhdista ne säännöllisesti. 

 

Näytössä lukee “Error”. • Jos sisäyksikön näytön indikaattori vilkkuu, ota yhteyttä lähimpään 
pätevöitettyyn huoltoon. Kerro vikakoodi huoltoon. 

 

Laite pitää melua.  • Kun kylmäaineen virtaus muuttuu voi tästä syntyä melua riippuen 
ilmastointilaitteen tilasta. Tämä on normaalia. 

Ulkoyksiköstä tulee 
savua. 

• Kyseessä ei välttämättä ole tulipalo, mutta ulkoyksikön lämmönvaihtimesta voi 
tulla savua, mikäli talvella käytetään lämmitystilan aikana sulatustoimintoa. 

 

Ulkoyksikön 
kondenssivesiputkesta tulee 
vesi pisaroita. 

 

• Kondensaatiota voi ilmetä ulkolämpötilan muuttuessa nopeasti. Tämä on 
normaalia. 
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Antimikrobitoiminnon suorittamista varten tuote on käsitelty sinkki-zeoliittibiosidiaineella. 
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Tietoa kylmäaineesta 
 

Tärkeää tietoa: Käytettyä kylmäainetta koskevat säännökset. Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Älä 
päästä kaasuja ilmakehään. 

VAROITUS 
Mikäli järjestelmä sisältää 5 tCO2e tai enemmän fluorattuja kasvihuonekaasuja, täytyy laite tarkastaa 

vuotojen varalta vähintään 12 kuukauden välein EU säännöksen No. 517/2014 mukaisesti. Tämän voi 
tehdä ainoastaan pätevöitetty kylmäasentaja. Tällaisessa tapauksessa asentajan (tai valtuutetun 

henkilön, jolla on oikeus tehdä lopputarkastuksia) täytyy tarjota huoltokirja, johon on kaikki tiedot 

kirjattu, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 
2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta, mukaisesti. 

 

 
Tämä sisäyksikkö voidaan yhdistää R-32 tai R-410A ulkoyksikköön.  

 

Kylmäaine tyyppi GWP arvo 

R-32 675 

R-410A 2088 

• GWP: Ilmastonlämpenemiskerroin 

• Laskettu tCO2e: kg x GWP/1000 
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Sovellus 
 
 
 

 
Tämä laite on Smart Air Conditioner ilmastointilaite, joka tukee 
Samsung Connect App Service sovellusta.

Verkkoon yhdistäminen 
 

 

 
HUOM 

• Tämä Wi-Fi Aircon tukee ainoastaan alla 
olevia kolmea salausta. 

– Avoin (Salaamaton), WPA/TKIP, WPA2/AES 
– Et välttämättä saa Wifiä yhdistettyä, jos 

muunlainen salaus on käytössä. 
•  Wi-Fi Aircon yhdistämistä varten valitse 

sisäyksikköä lähin langaton reititin. Jos Wi-Fi 
signaalin voimakkuus heikentyy, voi Smart 
sovellus katkaista yhteyden, riippuen Wi-Fi 
signaalin voimakkuudesta. 

• Älypuhelimen tulee olla Wifi signaalin alueella, 
jotta Smart sovellus on käytettävissä. 

• Mobiililaajakaista internet-yhteyttä varten, Smart 
sovellusta voidaan käyttää, kun mobiililaajakaista 
on yhdistetty Wi-Fiin. 

• Tämä laite tukee ainoastaan DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol) järjestelmää. Jos 
käytetään olemassa olevaa langatonta reititintä, tulisi 
DHCP server toiminto aktivoida. 

• Valitse langattoman reitittimen kanava, joka ei 
ole ko. hetkellä käytössä. 

• Jos langaton reititin on yhdistetty jossakin muussa 
kuin yllä mainitussa tilassa, ei reititin välttämättä 
toimi tai yhdisty ilmastointilaitteeseen.  802.11n:n 
käyttämiseksi suositellaan WPA2/AES:a. 

Internet-yhteys voi epäonnistua palomuuri 
ongelman vuoksi. Ota yhteyttä internet 
palveluntarjoajaan, jos näin tapahtuu. 

• Jos et saa yhdistettyä laitetta edes sen jälkeen, 
kun olet ollut yhteydessä internet 
palveluntarjoajaan, ota yhteyttä Samsung 
huoltokeskukseen. 

Langattoman IP reitittimen 
yhdistäminen ilmastointilaitteeseen  

 
 

• Langattoman reitittimen asentamiseksi, katso 
kyseisen reitittimen käyttöohje. 

• Samsung smart ilmastointilaite tukee 
protokollaa  IEEE802.11 b/g/ n(2.4Ghz). 

• Langattoman reitittimen asentamiseksi, katso 
kyseisen reitittimen käyttöohje. Samsung ei 
tarjoa asiakkaille langattomien reitittimien 
käyttöohjeita. 

• Sertifioimaton reititin ei välttämättä yhdisty 
ilmastointilaitteeseen. 

• Sertifioidussa reitittimessä on alla oleva 
logo joko pakkauksessa tai käyttöohjeessa. 

 

 

 Samsung Connect sovelluksen lataus 

• Langattoman verkon vahvuuteen voi vaikuttaa 
ympäristössä olevat langattomat yhteydet. 

• Jos internet palveluntarjoaja on tilapäisesti 
rekisteröinyt käyttäjän PC tai   MAC osoitteen 
(yksilöllinen tunnistenumero), ei ilmastointilaite 
välttämättä yhdisty internettiin. Kun muut laitteet 
kuin PC on yhdistetty internettiin, kysy internet 
palveluntarjoajaltasi keinoista, joita tarvitaan 
internet-yhteyden muodostamiseksi. 

• Jos internet palveluntarjoajasi tarvitsee 
tunnisteen tai salasanan voidakseen luoda 
internet-yhteyden, ei ilmastointilaite 
välttämättä yhdisty internettiin. Siinä 
tapauksessa sinun tulee kirjautua tunnisteella 
tai salasanalla interne-yhteyden luomiseksi. 

• Samsung Connect sovellus on ladattavissa 
älypuhelimeen Playstoresta, GalaxyApps tai 
iPhoneAppstoresta hakusanalla "Samsung 
Connect". 
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HUOM 

• Samsung Connect sovellus tukee Android OS 6.0 
(mashmallow) tai uudempia muun valmistajan 
puhelimia, Android OS 5.0 (lollipop) tai uudempaa 
Samsung puhelinta, iOS 10.0 tai uudempaa. 
Sovellus on optimoitu Samung älypuhelimiin 
(Galaxy S tai Note sarjat). 

• Jos lataat sovelluksen jonkin muun valmistajan 
älypuhelimeen, voi toiminnot erota kuvatusta. 

•  Samsung Connect sovellus voi päivittyä ilman 
etukäteisilmoitusta parantaakseen tuotteen 
luotettavuutta ja suorituskykyä. 

 

Samsung tilin rekisteröiminen 
 

 

Kirjaudu sisään Samsung tilillä 

•  Samsung Connect sovelluksen käyttämiseen 
tarvitaan Samsung tili. Kirjaudu järjestelmään 
sisään Samsung Connect sovelluksen ohjeiden 
mukaan. Kirjautumiseen ei tarvita erillistä 
sovellusta. 

 

HUOM 

• Jos sinulla on Samsung älypuhelimen tili, kirjaudu 
sillä. Jos sinulla on Samsung älypuhelin, 
kirjautuminen tapahtuu automaattisesti.  

 

Ilmastointilaitteen yhdistäminen 

Samsung Connect sovellukseen 
 

 

• Jotta voit ohjata ilmastointilaitetta etänä, yhdistä 
ilmastointilaite ensin Samsung Connect sovellukseen. 
Lataa ja asenna sovellus. Suorita asennus näytön 
ohjeiden mukaan. 

Rekisteröi ilmastointilaitteesi Samsung 
Connect sovellukseen 

1 Varmista, että älypuhelimesi on yhdistetty 
langattomaan verkkoon. Jos ei, niin valitse 
Asetukset, valitse langaton verkko (Wi-Fi) Päällä. 
Sitten valitse AP yhdistämistä varten. 

2 Käynnistä Samsung Connect sovellus 
älypuhelimestasi. 

3 Kun ponnahdusikkuna ”uusi laite on löytynyt”, 
kosketa lisää (Add) painiketta. 

• Kun käynnistät Samsung Connect sovelluksen, 
voit havaita myös muita Samsung Connect 
yhteensopivia laitteita kuin se, johon haluat 
yhdistää.  (Tilapäisesti katkaise yhteys niistä 
laitteista joihin et halua yhdistää) 

• Jos ponnahdusikkuna ei ilmesty, valitse "Add 
device" ja valitse se laite johon haluat yhdistää. 

4 Yhdistä laitteesi Samsung Connect sovellukseen 
noudattaen älypuhelimesi ohjeistusta. 

VAROITUS 
• Varoitus sähkömagneettisesta säteilystä – 

Pidä 20cm etäisyyttä, kun asennat tätä 
moduulia. 

• Varoitus tätä moduulia ei kannata asentaa ja 
käyttää samanaikaisesti muun radiolähettimen 
kanssa ilman lisäarviointia tai Yhdysvaltain 
telehallintoviraston arviointia. 

• Ohjeet isäntätietokonejärjestelmän 
merkinnästä: isäntäjärjestelmässä tulee olla 
asianmukaisesti merkitty "Contains FCC ID: 
A3LSWL-B70F". 

• Laite käyttää epäharmonisoitua taajuutta ja se 

on tarkoitettu käyttöön kaikissa Euroopan maissa. 
WLAN on käytettävissä kaikkialla EU:ssa 
sisätiloissa, paitsi Ranskassa ulkotiloissa. 

 

Taajuusalue 
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Wi-Fi 

Taajuus Lähetinteho (Max) 

2412 - 2472 MHz 20 dBm 
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Ilmastointilaitteen käyttäminen Samsung Connect sovelluksella 
 

 

Voit käyttää ilmastointilaitetta kätevästi. 

 

Kategoria Toiminto  Kuvaus 

 

Monitoring 
Set temperature Näyttää asetetun lämpötilan. 

Current temperature Näyttää tämänhetkisen lämpötilan. 

Control Power Käynnistää ja sammuttaa ilmastointilaitteen.  

Mode Valitsee halutun toiminnon. 

Temperature Säätää sisätilan lämpötilaa. 

Fan Speed Säätää puhallinnopeutta. 

Wind direction Säätää puhallinsuuntaa. 

Wind Free Käynnistää ja sammuttaa Wind Free -toiminnon.  

Purity Käynnistää ja sammuttaa puhtaus (Purity) toiminnon.  

 

 
Schedule 

Käynnistää ja sammuttaa kunkin toiminnon. 

• Korkeintaan 10 asetettua ajastusta. 

• Ajastamisaikojen laitteen käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi 
tulee olla eri. 

• Kun ajastin on asetettu, asetus säilyy, vaikka laitteen 
virtajohto irrotetaan ja laitetaan uudelleen. 

 
 

 
Options 

Valitsee toiminnon. 

• Saatavilla olevat toiminnot voivat vaihdella 
ilmastointilaitteen mallin mukaan.  

• Puhallinnopeus ja -suunta määräytyvät automaattisesti valitun 
toiminnon mukana. 

• Laitteen toimintojen yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät tästä 
käyttöohjeesta. 

 
 

 
Settings 

Säätää lisätoimintoja. 

• Paina Asetukset (Settings) nappia näytöllä tarkistaakseesi tai 
asettaakseesi yksityiskohtaista tietoa ilmastointilaitteesta. 

• Clean, Filter, Beep, My Wind ja Energy Monitor toiminnot voidaan 
asettaa. 

• –   Jos äänitoiminto on mykistetty, ei laitteesta kuulu piippausta. 

 
About Device 

Valitsee huoltotoiminnon. 

• Laitteen näytöltä voit valita Info, Apu, opastus ja tarkistus 
valikot. 
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Vianetsintä  
 

 

Käy alla oleva vikalista läpi ennen huoltoon 

soittamista, sillä käynneistä ja neuvonnasta 
veloitetaan. 

 

Samsung Connect sovellus ei löydy 

sovelluskaupasta. 

Samsung Connect sovellus tukee Android OS 6.0 
(mashmallow) tai uudempaa kolmannen osapuolen 
matkapuhelinta, Android OS 5.0 (lollipop) tai 

uudempaa Samsung puhelinta ja iOS 10.0 tai uudempi. 
 

Samsung Connect sovelluksen asentamisen jälkeen 
ilmastointilaite ei yhdisty sovellukseen. 

Kytke ilmastointilaite langattomaan reitittimeen 

ennen sovellukseen yhdistämistä. 
 

SSID ei yhdisty laitteeseen välittömästi. 

Jos yhteys laitteeseen katkeaa, kun laite on AP 
tilassa, sammuta älypuhelimen "Smart network" 

toiminto ja yritä uudestaan. 
 

Ilmastointilaite ei yhdisty langattomaan 

reitittimeen. 

Varmista, että langattoman reitittimen SSID 

(nimi) on yhdistelmä englantia ja numeroita. 
Jos SSID sisältää erikoismerkkejä, vaihda sen 

nimi. 
 

Ilmastointilaite ei yhdisty palvelimen rekisteröinti 

vaiheessa. 

Kytke reitittimen palomuuri pois päältä reitittimen 

asetukset sivulla ja yritä uudelleen. 
 

Yhdistämisen aikana Samsung tilillä lukee “country 

error”. 

Uloskirjautumisen jälkeen kirjaudu sisään edellisellä 

Samsung tililläsi ja poista olemassa olevat laitteet. 
Kirjaudu järjestelmään uudestaan uudella Samsung 
tilillä ja ohjelmoi asetukset uudelleen.  

Laitetta lisätessä ilmestyy vikaviesti. 

Yhteys voi olla estynyt tilapäisesti jonkin esteen tai 

reitittimen etäisyyden vuoksi. Yritä myöhemmin 

uudestaan. 

Sammuta ilmastointilaitteen virta ja käynnistä laite 

uudestaan 30 sekunnin päästä. Yritä sitten 
uudelleen. 

 

Samsung Connect sovelluksen näytölle ilmestyy 

opastus. 

Suorita tarkastus opastuksen ohjeita seuraten. 
 

Avoin lähdekoodi 

L  

Tuotteeseen kuuluvat sovellukset sisältävät avointa 

lähdekoodia. Voit saada nämä lähdekoodit omaan 
käyttöösi vielä kolme vuotta viimeisen laite-erä 
lähetyksen jälkeen lähettämällä sähköpostia 
osoitteseen: oss.request@samsung.com. 

Lähdekoodi on mahdollista saada myös aineellisella 

medialla, kuten CD-romilla; tällöin veloitetaan pieni 
korvaus.  

URL osoite http://opensource.samsung.com/ 

opensource/SMART_AT_051/seq/0 vie lähdekoodin 
lataussivustolle, ja avoimen lähdekoodin lisenssi 

tietoihin tähän tuotteeseen liittyen. Tarjous on 
voimassa kaikille tämän tiedotuksen hallussapitäjille. 
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Referenssi 
 

 

 
 
 

English 

Hereby, Samsung Electronics, declares that the radio equipment type appliance is in compliance 

with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the 
following internet address: The official Declaration of conformity may be found at http://www. 
samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name. 

 
 

Czech 

Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že uvedené rádiové zařízení vyhovuje 
požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU Prohlášení o shodě je k dispozici na 
následující internetové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webu http://www. 
samsung.com, kde klepněte na odkaz Podpora a do pole Hledat Podporu zadejte název modelu. 

 

 
Danish 

Samsung Electronics erklærer hermed, at denne type radioudstyrsapparat opfylder kravene 
og bestemmelserne i direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-overensstemmelseserklæringen 
findes på denne webadresse: 
Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til 
support > Søg efter produktsupport, og angiv modelnavnet. 

 

 
German 

Samsung Electronics erklärt hiermit, dass diese Vorrichtung vom Gerätetyp Funkgerät der 
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der 
folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung ist unter http://www. 

samsung.com zu finden. Gehen Sie zu Support > Produktsupport durchsuchen und geben Sie 
den Modellnamen ein. 

 
 

Estonian 

Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics, et raadioseadme tüüpi seade vastab direktiivile 
2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni terve tekst on saadaval internetis järgmisel aadressil. 
Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt http://www.samsung.com, avage menüü Tugi > 
Otsi toote tuge ja sisestage seejärel mudeli nimi. 

 

 
Spanish 

Por la presente, Samsung Electronics declara que este aparato de equipamiento de radio cumple 

con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está 
disponible en la siguiente dirección de Internet: La Declaración de conformidad oficial se puede 

encontrar en http://www.samsung.com, vaya a soporte > Búsqueda de soporte de productos e 
introduzca el nombre del modelo. 

 

 
Greek 

Με την παρούσα, η Samsung Electronics, δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοεξοπλισμού 
συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης 
με την ευρωπαϊκή οδηγία είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: Μπορείτε να βρείτε την επίσημη 
δήλωση συμμόρφωσης στην τοποθεσία http://www.samsung.com. Επιλέξτε Υποστήριξη > 

Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισαγάγετε το όνομα μοντέλου. 

 

 
French 

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet appareil de type équipement radio est en 

conformité avec la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de 
l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : 
La Déclaration officielle de conformité se trouve sur http://www.samsung.com, rendez-vous sur 

la page d'assistance > Rechercher dans l'Assistance et saisissez un nom de modèle. 

 
 

Italian 

Samsung Electronics dichiara che l'apparecchiatura radio aderisce alla direttiva 2014/53/EU. Il 
testo integrale della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo: 
La dichiarazione ufficiale di conformità è disponibile su http://www.samsung.com, selezionare 
supporto> Cerca Supporto Prodotto e inserire il nome del modello. 
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Latvian 

Samsung Electronics ar šo paziņo, ka šī radioiekārtas tipa ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES 
prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: 
Oficiālo atbilstības deklarāciju var atrast vietnē http://www.samsung.com, atverot Atbalsts > 

Meklēt produkta atbalstu un ievadot modeļa nosaukumu. 

 

 
Lithuanian 

Šiuo dokumentu Samsung Electronics patvirtina, kad radijo įrangos tipo prietaisas atitinka 
direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite apsilankę 
internetinėje svetainėje adresu: 
Oficiali atitikties deklaracija pateikiama svetainėje http://www.samsung.com, eikite į skirtuką 
Palaikymas > Ieškoti gaminio palaikymo ir įveskite modelio numerį. 

 
 

Dutch 

Samsung Electronics verklaart hierbij dat het type radiotoestel voldoet aan Richtlijn 2014/53/ 
EU. De volledige tekst van de EG-Conformiteitsverklaring vindt u op deze website: 

De officiële Conformiteitsverklaring vindt u op http://www.samsung.com, ga naar 
Ondersteuning > Productondersteuning zoeken en voer de modelnaam in. 

 

 
Hungarian 

A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy a rádiós berendezés típusú készülék megfelel 
a 2014/53/EK irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi 
weboldalon olvasható: A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat a http://www.samsung.com 

honlapon olvasható, lépjen a Támogatás > Terméktámogatás keresése menüpontra, és adja meg 
a modell nevét. 

 

 
Polish 

Firma Samsung Electronics niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z wymogami 
Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności jest dostępny na stronie 
internetowej: 

Treść oficjalnej deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem http://www.samsung.com w 
menu Wsparcie > Szukaj, gdzie należy podać nazwę modelu. 

 

 
Portuguese 

Pelo presente, a Samsung Electronics declara que o aparelho tipo equipamento de rádio está 
em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade 
europeia está disponível no seguinte endereço da internet: 

A Declaração de conformidade oficial pode ser encontrada em http://www.samsung.com, vá a 
Suporte > Pesquisar Suporte do produto e insira o nome do modelo. 

 
 

Slovenian 

S tem družba Samsung Electronics izjavlja, da je radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/ 
EU. Celotno besedilo izjave ES o skladnosti je na voljo na spodnjem internetnem naslovu: 
Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na naslovu http://www.samsung.com. Pojdite na 
podporo > Iskanje podpore za izdelek, nato vnesite ime izdelka. 

 
 

Slovak 

Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie rádiového typu je v súlade so smernicou 

2014/53/EÚ. Celé znenie Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: 
Oficiálne Vyhlásenie o zhode sa nachádza na lokalite http://www.samsung.com, prejdite na položky 
Podpora > Vyhľadávanie podpory produktov a zadajte názov modelu. 

 
 

Finnish 

Samsung Electronics vakuuttaa, että  radiolaite on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen. EU- 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: 

Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa http://www.samsung.com. Valitse Tuki > Etsi 
tuotetukea ja kirjoita mallinimi. 
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Swedish 

Härmed deklarerar Samsung Electronics att denna anordning av radioutrustningstyp uppfyller 
direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-deklarationen om överensstämmelse finns 
tillgänglig på följande internetadress: 

Den officiella deklarationen om överensstämmelse finns på http://www.samsung.com. Gå till 
stöd > Sök produktsupport och ange modellnamnet. 

 

 
Bulgarian 

С настоящия документ Samsung Electronics декларира, че уредът от тип радиооборудване е в 

съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Целият текст на ЕС Декларацията за съответствие е наличен 
на следния интернет адрес: 
Официалната Декларация за съответствие можете да намерите на http://www.samsung.com, 
отидете на отидете на поддръжка > Търсене на поддръжка за продукт и въведете името на модела. 

 
 

Romanian 

Prin prezenta, Samsung Electronics declară faptul că aparatul de tip echipament radio respectă 
Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la una dintre 
următoarele adrese de internet: Declarația de conformitate oficială poate fi găsită la http://www. 

samsung.com, accesați asistența > Căutați asistența produsului și introduceți numele modelului. 

 
 

Norwegian 

Samsung Electronics erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/ 
EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: 
Den offisielle samsvarserklæringen finnes på http://www.samsung.com. Gå til Support > Søk 
gjennom produktsupport og angi modellnavn. 

 
 

Turkish 

İşbu belge ile, Samsung Electronics bu radyo ekipmanı türü cihazın 2014/53/EU Direktifine 
uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet 
adresinden ulaşabilirsiniz: Resmî Uygunluk beyanını http://www.samsung.com adresinde 
bulabilirsiniz. Destek > Ürün Desteği Ara'ya gidin ve model adını girin. 

 

 
Russian 

Настоящим компания Samsung Electronics заявляет, что устройство типа 
радиооборудование соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации о 
соответствии ЕС доступен по следующему веб-адресу: 
Официальная Декларация о соответствии доступна по адресу http://www.samsung.com, 

пройдите в раздел Поддержка > Поиск продукта и введите имя модели. 

 

 
 

Ukrainian 

Цим компанія Samsung Electronics заявляє, що прилад, який належить до радіообладнання, 
відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність нормам 
країн ЄС доступний за такою адресою в інтернеті: 

Офіційний текст Декларації про відповідність можна знайти на сайті http://www.samsung.com; 
перейдіть до розділу підтримки, потім — до поля пошуку підтримки для певного виробу та введіть 
назву моделі. 

 
 

Serbian 

Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ovaj uređaj u tipu radio opreme u skladu sa direktivom 
2014/53/EU. Kompletan sadržaj EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:        

Zvaničnu deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com, idite na Podrška > Pretraga 
podrške za proizvode i unesite naziv modela. 

 
 

Croatian 

Tvrtka Samsung Electronics ovim izjavljuje da je uređaj tipa radijske opreme usklađen s Direktivom 
2014/53/EU. Potpuni tekst EU deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećim web-adresama: 
Službenu Izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi http://www.samsung.com, ako odaberete 

Podrška > Traži podršku za proizvod i unesete naziv modela. 
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Laitteen asianmukainen 

hävittäminen (Elektroniikan ja 

elektronisten laitteiden jäte) 

(Sovelletaan maissa, joissa on käytössä erillinen kierrätysjärjestelmä) 

Oheinen merkki laitteessa, tarvikkeissa tai papereissa osoittaa, että laite ja sen elektroniset lisäosat 
(kuten laturi, kuulokkeet, USB johto) tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää sekajätteen mukana käyttöiän 
päätyttyä. Jotta kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuva mahdollinen haitta 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle ehkäistään, pyydämme erottelemaan merkillä merkityt 
tuotteet/osat muun tyyppisestä jätteestä ja kierrättämään nämä asianmukaisesti, jotta materiaalit 
tulevat kierrätettyä vastuullisesti. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko laitteen myyneeseen 
jälleenmyyjään tai paikalliseen valtion viranomaiseen, jotka neuvovat miten merkityt laitteet 
kierrätetään ympäristölle turvallisella tavalla.  Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä 
tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen säännöt ja ehdot. Tätä laitetta ja sen elektronisia 
osia ei saa sekoittaa muuhun kaupalliseen jätteeseen. 

 

 

 

Oheinen merkki laitteen akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa osoittaa, että laitetta ei saa hävittää 
sekajätteen mukana käyttöiän päätyttyä.  Merkinnät kemiallisista symboleista Hg, Cd tai Pb osoittaa, 
että akku sisältää elohopeaa, Kadmiumia tai lyijyä yli EU direktiivin 2006/66 mukaisen suositustason. 

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksesta ja tuotekohtaisista säädösten velvoitteista esim. REACH, WEEE, 
akut, katso: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/ data_corner.html 


