
HURTIGVEILEDNING
Samsung Smart Exclusive

FJERNKONTROLLENS FUNKSJONER

Power
Slå varmepumpen PÅ og AV

Temperatur
Juster din temperatur

Options (alternativer)
Velg et alternativ under drift

Timer
Stille inn timer

Air fl ow direction
Juster luftstrømmen opp og ned 

Mode ( Modus)
Velg driftsmodus

Set (valg)
Velg eller kansellere et alternativ

Settings (Innstillinger)
Velg instilling

Air-fl ow direction 
Juster luftstrømmen venstre eller høyre

Fan Speed (Viftehastighet)
Juster viftehastigheten

Direction (retning)
Velg og angi et alternativ

Remote Controller/ 
Fjernekontroll
Infrarødt signal sendes

Low battery/ lavt batteri

Fan speed/ Viftehastighet

Air Flow direction
Retning luftstrøm

Settings/ instillinger

Operative mode/
Driftsmodus

Set temperature
Still inn temperatur
PÅ/AV 
still inn timer fuknsjon

On/Off   PÅ/AV Timer



MELDINGER SOM VISES I DISPLAY

 Sjekk av energiforbuket. Denne funksjonen viser akkumulert energiforbruk av klimaanlegget.

 Når klimaanlegget er i drift.

 1. Trykk settings (innstillinger)knappen
 2. Trykk            knappen til ‘‘usage’’ symbolet starter å blinke.
 3. Trykk Set(valg) knappen for å sjekke energiforbruket.
 -(Usage) vil blinke på fjernkontrollens display og forsvinne.
 - innedelen viser energiforbruket i noen få sekunder, og returnerer så til vanlig status, og innedelens temperatur 
   vises i displayet.
 -Energiforbuk kalkuleres fra øyeblikket klimaanlegget slås på, og akkumelert verdi blir nullstilt når klimaanlegget slås av.
 -0,1 er standardverdien for energiforbruket, og 99 er maksimumsverdien. Enheten er kWt.

Obs! Når klimaanlegget ikke er i bruk, vises ikke energiforbruket på displayet til innedelen.

 2. Trykk            knappen til ‘‘usage’’ symbolet starter å blinke.

 Automatisk rengjøring

 Autorengjøring minimerer fuktigheten inne i innedelen, ved at viften i innedelen fortsetter å gå etter at anlegget er slått av. 
 Aktivering av denne funksjonen vil hjelpe med å gi ren luft.

 Når klimaanlegget er i drift;

 1. Trykk settings (innstillinger)knappen
 2. Trykk              knappen til ‘‘clean’’ starter å blinke.
 3. Trykk Set(valg) knappen for å stille inn funksjonen til automatisk rengjøring.
 -(Clean) vil vises på fjernkontrollens display, og ikonet (C1) viser automatisk rengjøring, et klokke symbol 
 slås på displayet til innedelen. Automatisk rengjøring blir aktivert når anlegget slås av.
 -Varighet av funksjonen for automatisk rengjøring kan variere avhengig av driftsmodusen som ble brukt sist.

 Auto (cool), cool, dry modus: 30 minutter
 Auto (heat) heat, fan-modus: 15 minutter

 Avbryt > Trykk settingsknappen, (clean) ikonet til det vises og blinkes i displayet, og trykk Set-knappen.

Obs! Slås anlegget på mens automatisk rengjøring er aktivert, vil klimaanlegget operere i valgt driftsmodus, og 
funksjonen for automatisk rengjøring vil bli aktivert igjen når anlegget slås av.

 2. Trykk              knappen til ‘‘clean’’ starter å blinke.

 Tilbakestilling av påminnelse for fi lterrengjøring

 (CF) Ikonet vil vises i displayet, når det er på tide med fi lterrengjøring.
 Rengjør fi lteret og tilbakestill påminnelse ved å følge denne innstruksen.

 1. Trykk settings (innstillinger)knappen
 2. Trykk                knappen til ‘‘Filter reset’’ starter å blinke.
 3. Trykk Set(valg) knappen for å tilbakestille påminnelse for fi lterrengjøring.
 2. Trykk                knappen til ‘‘Filter reset’’ starter å blinke.

   2. Koble varmepumpen til trådløs nett (Wi-FI)

 Defrost / avriming av utedel

 Av og til vil pumpen måtte gå i avriming. Det vil si tine rim som bygger seg opp på utdelen, når det er kaldt og fuktig ute. 
 Da vil dette tegnet vises i display.

 Viften i innedelen vil stoppe, og være av når anlegget går i avriming modus. Vifte starter opp igjen, straks denne er ferdig.
 Blad for vertikal luftstrøm vil også stenge, og åpner igjen etter avrimingen er ferdig.
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Merk! Forsiktig! 

Når du søker opp et nettverk ved å trykke [Wi-Fi]-knappen, vil meldingen (AP) bli vist i display, i maksimalt 5 minutter. 
Smart A/C-programmet er optimalisert for Samsung smarttelefoner. Når Smart A/C-programmet brukes sammen med andre smarttelefoner, kan det hende at enkelte 

funksjoner ikke fungerer.

Hvis man bruker en ruter med mobilt bredbånd skal det være 4G, ikke 3G. Man bør forhøre seg med sin leverandør for mobilt bredbånd angående   
4G. Koble seg opp mot pumpen -se innstrukser. Når dette er gjort kan du styre varmepumpen hjemme med din smart telefon eller tablet.
 1. Koble til nettverk
    Kontrollere om den trådløse ruteren kobler seg til med en smarttelefon.
    Når internett ikke er koblet til en smarttelefon, kan ikke nettverksfunksjonen til varmepumpeenheten brukes.
    • Søk etter den trådløse ruteren på smarttelefonen.
    • Velg den trådløse ruteren du bruker på listen over tilgjengelige Wi-Fi nettverk.
    • Kontroller om smarttelefonen kan få tilgang til nettsiden http://global.samsungsmartappliance.com via internett.

Merk! Hvis du trenger en ID eller et passord for å bruke internett,  informerer du nettverksadministratoren om 
MAC-adressen til enheten din, og får godkjenning om bruk for enheten.

Obs! Hvis privat programinstallasjon fra internett- leverandøren er nødvendig for internett-bruk, kan ikke enheten kobles til internett.

   2. Koble varmepumpen til trådløs nett (Wi-FI)

Wi-Fi INSTALLASJON, REGISTRERING OG BRUKERVEILEDNING

1. Last ned app - ‘‘Samsung Air Conditioner APP’’
Fungerer med iOS og Android. 

Merk! Brukere av Android-baserte smarttelefoner 
kan laste ned smart A/C-programmet ved å søke 
opp Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner på 
Android Market eller Samsung Apps.

• Når du har trykket på [2ndF]-knappen 
på fjernkontrollen, trykker du på 
[Wi-Fi]-knappen. - -meldingen vises på 
frontvisningspanelet til innedelen.
•Når du har brutk Smart A/C-programmet, trykker 
du på fanen [Setting (Innstillinger)].
•Trykk på fanen [Setting Start (Stille inn start)].

Koble til nettverk

•Velg den trådløse ruteren som du bruker nå.
- Når du bruker gratis trådløs ruter ser du i 
tilhørende brukerhåndbok for passord. 
•Når du har angitt passordet til den valgte trådløse 
ruteren, trykker du på fanen [OK].
- Når passordet ikke er angitt, trykker du på fanen 
[OK] uten å angi passordet.
•Når vinduet Overføring fullført vises, trykker du på 
fanen [OK].
- Når innedelen er koblet til riktig med en trådløs 
ruter, lyser Wi-Fi-lampen  på Wi-Fi-modulen. 
- Når du har koblet til den trådløse ruteren med 
innedelen og Wi-Fi-lampen  blinker, kontrollerer du 
tilkoblingsstatusen for Internett. 
•Hvis Wi-Fi-lampen på innedelen fortsatt er på 
etter 2 minutter, betyr det at konfi gureringen 
var vellykket. På dette tidspunktet kan du bruke 
smarttelefonen til å kontrollere systemet.

  2a Koble til nettverket med en smart-telefon app (Andriod)

LAST NED
Samsung Air Conditioner APP
Denne vil guide deg gjennom 

oppkoblingen av varmepumpen 
på ditt trådløse nettverk.



Merk! Forsiktig!
Når du søker etter et nettverk ved å trykke [Wi-Fi]-knappen, vil AP meldingen bli vist på forsiden i maksimalt 5 minutter. 

Hvis man bruker en ruter med mobilt bredbånd skal det være 4G, ikke 3G. Man bør forhøre seg med sin leverandør for mobilt bredbånd angående 
4G. Koble seg opp mot pumpen -se innstrukser. Når dette er gjort kan du styre varmepumpen hjemme med din smart telefon eller tablet.
 1. Koble til nettverk
    Kontrollere om den trådløse ruteren kobler seg til med en smarttelefon.
    Når internett ikke er koblet til en smarttelefon, kan ikke nettverksfunksjonen til varmepumpeenheten brukes.
    • Søk etter den trådløse ruteren på smarttelefonen.
    • Velg den trådløse ruteren du bruker på listen over tilgjengelige Wi-Fi nettverk.
    • Kontroller om smarttelefonen kan få tilgang til nettsiden http://global.samsungsmartappliance.com via internett.

Merk! Hvis du trenger en ID eller et passord for å bruke internett,  informerer du nettverksadministratoren om 
MAC-adressen til enheten din, og får godkjenning om bruk for enheten.

Obs! Hvis privat programinstallasjon fra internett- leverandøren er nødvendig for internett-bruk, kan ikke enheten kobles til internett.

   2. Koble varmepumpen til trådløs nett (Wi-FI)

Wi-Fi INSTALLASJON, REGISTRERING OG BRUKERVEILEDNING

Merk! iPhone-brukere kan laste ned Smart 
A/C-programmet ved å søke opp ‘Samsung, 
Smart, A/C, AC, Air, Conditioner’ på Apple App 
Store.

•Etter å ha trykket [2ndF] knappen på 
fjernkontrollen, trykk på [Wi-Fi]-knappen.
-  meldingen vil bli vist på frontpanelet av 
klimaanlegget.
•Velg [Settings] [Wi-Fi] på iPhone’en.
•Fra listen over tilgjengelig Wi-Fi nettverk, velg 
SMARTAIRCON og skriv passord:
SMART EXCLUSIVE er passordet: 1111122222.
•Etter å ha satt igang Samsung Smart A/C pro-
grammet, trykker du på [Network Setting]-
kategorien.

Koble til nettverk
•Trykk på [Setting Start]-kategorien.
•Skriv inn informasjon om den trådløse ruteren, og 
trykk på [OK]. - Nødvendig informasjon er; SSID 
( navn på trådløst nettverk), Sikkerhetstype, 
krypteringstype og passord.
• Hvis du ikke har informasjonen, sjekk 
rutermanualen eller kontakt din ISP 
(Internettleverandøren).
•Når ‘Transfer complete’ kommer opp, trykker du 
på [OK].
•Velg [Settings] [Wi-Fi] på iPhone’en. 
•Velg den trådløse ruteren du bruker, og skriv inn 
passordet.- Når klimaanlegget er forbundet med 
trådløse ruteren riktig, vil Wi-Fi ikonet lyse på 
Wi-Fi-modulen.
- Når du har koblet den trådløse ruteren sammen 
med klimaanlegget og Wi-Fi (  ) blinker, sjekk 
status for internetttilkoblingen.
•Etter 2 minutter, hvis Wi-Fi LED-lampen på 
klimaanlegget fortsatt er på, betyr det at
konfi gurasjonen har lykkes. På dette punktet 
kan du bruke smarttelefonen for å kontrollere 
systemet.

    2b Koble til nettverket med en smart-telefon app (iPhone)

1. Last ned app - ‘‘Samsung Air Conditioner APP’’
Fungerer med iOS og Android. 

LAST NED
Samsung Air Conditioner APP
Denne vil guide deg gjennom 

oppkoblingen av varmepumpen 
på ditt trådløse nettverk.



FÅ TILGANG UTENFOR HJEMMET

Registrering av Wi-Fi på varmepumpen

1. Gå inn på hjemmesiden til Samsung Smart Appliance: www.samsungsmartappliance.com
2. Skriv inn din ID og passord.
    -Har du ikke konto? Klikk på ‘‘Registrer deg her’’

3. Dra musepekeren over My Page / klikk på My page undermenyen 4. Velg ”+Add device” (før du begynner se til at innedelen er slått av).

6. Etter 3 sekunder, slå på innedelen med fjernkontrollen og vent til 
sertifi seringen avsluttes.

**Skulle sertifi seringen misslykkes, følg guiden nedenfor**
Det er svært viktig at punktene under følges i korrekt rekkefølge! 

Før du setter i gang, slå av Wi-Fi ruter, vent i 10 minutter, og aktiver deretter Wi-Fi ruter igjen.

5. Skriv MAC Adressen som du fi nner på høyre side av innedelen. 
Klikk på Certify device. (Du fi nner også MAC adressen i appen, 
under AC Info)

1.Slå av innedel, om den er i gang.
2.Klikk på ”OK” og forsøk å sertifi sere igjen.
3.Vent i 3 sekunder, slå på innedel – systemet forsøker å re-sertifi sere 
 MAC adressen.
4.Se til at innedelen er i gang (ON). Slå deretter av strømmen til inne og utedel 
ved hjelp av støpsel, sikring eller sikkerhetsbryter. (IKKE STENG AV 
STRØMMEN TIL ROUTER.)
5.Vent i 15 sekunder. Slå på strømmen til både inne- og utedelen igjen. Vent på 
sertifi sering.(Innedelens spjeld kommer til å lukke og åpne seg 
automatisk.)
6.Skulle sertifi seringen mislykkes, prøv igjen fra punkt 1.

Når sertifi seringen er 
avsluttet ser du følgende bilde
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RENGJØRING AV FILTER PÅ INNEDEL 

Det er et hull nede på høyre side av fi lteret. 
Sett fi ngeren i det hullet for å få et grep på fi lteret, 
og dytt det forsiktig opp for å frigi krokene
fra bunnsiden. Dra den så ned for
å fjerne fi lteret fra innedelen.

Fjern lu� � lteret fra hovedkroppen.                                       Sett lu� � lteret tilbake til den opprinnelige stillingen.

Rengjøring av luftfi lteret
Det vaskbare skumfi lteret fanger opp store partikler fra luften. 
Filteret rengjøres med en støvsuger eller ved håndvask

OBS!
•Rengjør luftfi lteret hver 2. uke. Rengjøringsperoden kan variere avhengig av bruk og miljøforhold. 
På støvete sted, rengjør den en gang i uken. Dersom fi lter ikke blir rengjort, kan det komme en 
feilmelding i display E464.
•Hvis luftfi lteret tørker i et innestengt (eller fuktig) område, kan det begynne å lukte. Hvis det skjer, 
rengjør igjen og tørk den i et godt ventilert område.

Sette sammen luftfi lteret

1. Sett fi lteret på hovedkroppen og sett inn krokene som er på 
toppen av luftfi lteret inn på hovedkroppen.

2. Det er en krok på begge sidene av luftfi lteret, trykk overfl aten 
av luftfi lteret forsiktig og få krokene inn på hovedkroppen.

3. Trykk bunnen av fi lteret lett for å feste hovedkroppen godt.

Annet vedlikehold, se brukermanual for vedlikeholds intervaler.

Ta kontakt med din nærmeste forhandler eller montør for mer informasjon
 ved bruk av din varmepumpe.
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