
Légkondicionáló berendezés
Gyors útmutató
AR**TXFY*** 

 • Köszönjük, hogy Samsung légkondicionáló berendezést választott! 

 • A készülék használata előtt kérjük, olvassa végig figyelmesen az útmutatót, és őrizze azt 
meg a későbbi felhasználás érdekében. 
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Részletes felhasználói kézikönyv

Ellenőrzés a weboldalon

1 LÉPÉS Ellenőrizze a modell nevét.

2 LÉPÉS Lépjen a Samsung weboldalára  
(http://www.samsung.com) vagy 
olvassa be a QR-kódot.

3 LÉPÉS Keresse meg és tekintse meg 
a felhasználói kézikönyvet. 
TERMÉKTÁMOGATÁS > Kézikönyvek és 
szoftverek > Modell keresése

Ellenőrzés a szervizközpontban

1 LÉPÉS Ellenőrizze a modell nevét.

2 LÉPÉS Vegye fel a kapcsolatot a 
szervizközponttal.

3 LÉPÉS Kérje el a készüléke modelljének 
felhasználói kézikönyvét.

A SmartThings alkalmazás

Használja az okostelefon SmartThings alkalmazását a légkondicionáló vezeték nélküli internet általi 
vezérléséhez.
A légkondicionáló távvezérléséhez csatlakoztassa okostelefonját a légkondicionálóhoz.
1 lépés. A csatlakozási követelmények ellenőrzése
2 lépés. Az okostelefon csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz
3 lépés. A SmartThings alkalmazás telepítése
4 lépés. A SmartThings alkalmazás konfigurálása
5 lépés. Az okostelefon csatlakoztatása a légkondicionálóhoz
6 lépés. A légkondicionáló vezérlése az okostelefonnal

  MEGJEGYZÉS

 • A SmartThings alkalmazás telepítéséről, a termékhez történő csatlakoztatásáról és a termék 
vezérléséről szóló további információkért olvassa be a fenti QR-kódot és tekintse át a felhasználói 
kézikönyv részletes útmutatásait.
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01 Levegőbemenet

02 Levegőszűrő

03 elülső panel

04 Légterelő lap (fel és le)

05 Légterelő lap (bal és jobb)

06 Bekapcsoló gomb/távvezérlő-érzékelő

07 Szobai hőmérsékletérzékelő

08 kijelző

kijelző

01

02 03 04

01 Hőmérséklet-jelző (numerikus) 
Szűrő-visszaállítás jelző ( )  
Villamosenergia-fogyasztás jelző (numerikus / 
Multi rendszer esetén az időfelhasználás kijelzője) 
Automatikus tisztítás jelző ( )  
Kiolvasztás jelző ( )

02 AI Auto jelző

03 Időzítő jelző  
good’sleep jelző

04 Wi-Fi kijelzés

A tényleges termék megjelenése kissé eltérhet az alábbi képtől.

A beltéri egység áttekintése
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A légkondicionáló működtetése

02

01

Funkciók és gombok

Funkció Gomb és kiválasztás kijelző

Be/Ki kapcsoló

AI Auto  ▶  ▶ Válassza az Auto 
lehetőséget.

Auto  ▶  ▶ Válassza az Auto 
lehetőséget.

Cool  ▶  ▶ Válassza az Cool 
lehetőséget.

Dry  ▶  ▶ Válassza az Dry 
lehetőséget.

Fan  ▶  ▶ Válassza az Fan 
lehetőséget.

Heat  ▶  ▶ Válassza az Heat 
lehetőséget.

Fast Cool vagy Heat módban ▶ 

Quiet

Cool vagy Heat módban ▶  ▶ 

 ▶ válassza a Quiet opciót. 

▶ 

Beep
 ▶  ▶ Válassza az 

Beep lehetőséget. ▶ 

Kijelző 
megvilágítás

 ▶  ▶ Válassza az 

Display lehetőséget. ▶ 

01 kijelző

02 Gomb

  MEGJEGYZÉS

 • Bár a távvezérlő kijelzőjén a 
Vízszintes légáramlás ( ),  
Purify, Direct és Indirect kijelzés is 
megjelenik, e modell esetén ez a 
funkció nem érhető el.

 • A funkciók a modellektől függően 
eltérhetnek.
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Funkció Gomb és kiválasztás kijelző

Wi-Fi 
(SmartThings)

Működés közben ▶  ▶  

 Tartsa lenyomva 4 másodpercig.

A 
villamosenergia-

fogyasztás 
ellenőrzése

Működés közben ▶  ▶ 

 ▶ Válassza az Usage 

opciót. ▶ 

Használati idő 
lekérdezése

Működés közben ▶  ▶ 

 ▶ Válassza az Usage 

opciót. ▶ 

Eco Cool vagy Heat módban ▶ 

Időzített be/
kikapcsolás

 ▶ Válassza az On vagy Off 

opciót ▶  (Állítsa be az 

időtartamot.) ▶ 

good'sleep

Cool vagy Heat módban ▶  

 (Válassza ki .) ▶  

 (Állítsa be az 

időtartamot.) ▶ 
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Tisztítás

Automatikus tisztítás funkció

Használja az automatikus tisztítás funkciót, ha a beltéri egység szagot bocsát ki.

Az automatikus tisztítás aktiválása
Az automatikus tisztítás aktiválásához nyomja meg az  (Options) gombot legalább 3 másodpercig. 
A beltéri egység kijelzője ezt mutatja :

Az Automatikus tisztítás törlése
Az automatikus tisztítás működés közbeni törléséhez kövesse az alábbi eljárást:

▶ Tartsa nyomva legalább 3 másodpercig.

Az automatikus tisztítás kikapcsolása
Az automatikus tisztítás kikapcsolásához kövesse az alábbi eljárást, amíg a légkondicionáló működik vagy ki van kapcsolva:

▶ ▶ Válassza a Clean lehetőséget. ▶

A szűrő tisztítása

Tisztítsa meg a légszűrőt kéthetente, vagy amikor a  (szűrőtisztító emlékeztető) megjelenik a beltéri 
egység kijelzőjén. A tisztítások közötti idő a felhasználástól és a környezeti feltételektől függően változhat.

Porszívó

Puha kefe
30 perc

Enyhe tisztítószer
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1 Csúsztassa le a szűrőt az egységről. 
2 Puha kefével vagy porszívóval távolítsa el a szűrőről a port vagy szennyeződéseket.
3 Áztassa a szűrőt víz és enyhe mosószer oldatában 30 percig.
4 Öblítse le a szűrőt, és hagyja megszáradni egy jól szellőztetett helyen, közvetlen napfénytől távol.
5 Tegye vissza a szűrőt.
6 Állítsa vissza a szűrőtisztítási emlékeztetőt:

Működés közben ▶ ▶ ▶ Válassza a Filter Reset lehetőséget. ▶



Ez a készülék R-32 
folyadékkal van töltve.

ORSZÁG TELEFONÁLJON VAGY KERESSE FEL HONLAPUNKAT 
UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support

IRELAND (EIRE) 0818 717100 www.samsung.com/ie/support
GERMANY 06196 77 555 77 www.samsung.com/de/support
FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support
ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support
SPAIN 91 175 00 15 www.samsung.com/es/support

PORTUGAL 808 207 267 www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/be_fr/support

NETHERLANDS 088 90 90 100 www.samsung.com/nl/support

BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be/support (Dutch) 
www.samsung.com/be_fr/support (French)

NORWAY 21629099 www.samsung.com/no/support
DENMARK  707 019 70 www.samsung.com/dk/support
FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support
SWEDEN 0771 726 786 www.samsung.com/se/support

POLAND

801-172-678* lub +48 22 607-93-33* 
Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących 

telefonów komórkowych: 801-672-678* 
* (opłata według taryfy operatora)

http://www.samsung.com/pl/support/

HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/at/support

SWITZERLAND 0800 726 786 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/ch/support (German) 
www.samsung.com/ch_fr/support (French)

CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
CROATIA 072 726 786 www.samsung.com/hr/support
BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/support

North Macedonia 023 207 777 www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support

SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si/support
SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support

ALBANIA 045 620 202 www.samsung.com/al/support

BULGARIA *3000 Цена на един градски разговор 
0800 111 31 Безплатен за всички оператори www.samsung.com/bg/support

ROMANIA

*8000 (apel in retea) 
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT 

Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/RDS), 
vă rugăm să ne contactaţi formând numărul Telverde fără 

ultimele două cifre, astfel: 0800872678.

www.samsung.com/ro/support

CYPRUS 8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support

GREECE 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line 
(+30) 210 6897691 from mobile and land line

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support

KÉRDÉS VAGY ÉSZREVÉTEL ESETÉN:


