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Правилно изхвърляне на този продукт
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване)
(Приложимо в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава,
че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива
да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.
За да предотвратите възможна вреда на околната среда или човешкото здраве при неконтролирано
изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте тези предмети от другите видове отпадъци и ги
рециклирайте отговорно, за да подпомогнете устойчивата повторна употреба на материалите.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили
изделието, или със съответната местна държавна агенция за подробни инструкции къде и кога
могат да занесат тези устройства за рециклиране безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на
договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват
с другите отпадъци на търговското предприятие.
За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта
нормативни задължения, напр. REACH, WEEE, батерии, посетете: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
sustainability/environment/our-commitment/data/
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Мерки за безопасност

Тези мерки за безопасност са с цел безопасност на собственика и предотвратяване на
повреда на имуществото. Затова, моля, прочетете това ръководство щателно, преди да
използвате своя продукт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности или небезопасни практики, които могат да доведат до тежко физическо
нараняване или смърт.

ВНИМАНИЕ

Опасности или небезопасни практики, които могат да доведат до леко физическо
нараняване или щета на имущество.
	Следвайте указанията.
НЕ правете това.
Изключете щепсела от контакта на стената.
НЕ разглобявайте.

ЗА МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Включете захранващия кабел
в стенен контакт със захранващите
спецификации на продукта или повисоки и използвайте контакта само за
този уред. Освен това не удължавайте
захранващия кабел сами.

ꞏꞏ Използването на стенния контакт заедно
с други уреди, използването на разклонител
или удължаването на захранващия кабел
може да доведе до токов удар или пожар.
ꞏꞏ Не използвайте електрически
трансформатор. Това може да доведе
до токов удар или пожар.
ꞏꞏ Ако напрежението/честотата/
номиналният ток се различават, това може
да предизвика токов удар или пожар.

Не монтирайте този уред в близост до отделяща топлина печка или запалим
материал. Не монтирайте уреда на влажно, мазно или прашно място, на място,
изложено на директна слънчева светлина и вода (дъжд). Не монтирайте уреда
на място, където може да има теч на газ.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до токов удар или пожар.
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ВНИМАНИЕ
Този уред трябва да бъде монтиран на място, където захранващият кабел на
продукта може лесно да бъде изключен.
ꞏꞏ Ако не го направите, това може да предизвика токов удар или пожар вследствие на
утечка на ток.
Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да поеме тежестта му.
ꞏꞏ В противен случай може да възникнат ненормални вибрации, шум или проблеми
с продукта.
При монтирането на уреда оставете
достатъчно пространство около уреда.
ꞏꞏ Пространство между двете страни
на продукта и стената: Най-малко
60 cm или повече, пространство
пред продукта: 25 cm или повече
ꞏꞏ Ако не бъде осигурено достатъчно
пространство за входния въздушен
поток, капацитетът на пречистване
може да се влоши.
ꞏꞏ Уверете се, че препятствия, като
например завеса, не блокират
въздушния входен или изходен
отвор на уреда.
При монтирането на продукта се уверете, че върху захранващия кабел няма тежки
предмети.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до токов удар или пожар.

За захранването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Редовно отстранявайте всички чужди вещества като прах или вода от клемите
на електрическия щепсел и контактните точки, като използвате суха кърпа.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до токов удар или пожар.
Когато включвате уреда в контакта, захранващият щепсел трябва да е обърнат
надолу.
ꞏꞏ Ако захранващият щепсел е обърнат в обратната посока, електрическите
проводници в кабела могат да бъдат повредени, а това може да доведе до токов
удар или пожар.
Когато продуктът, захранващият щепсел или захранващият кабел са повредени,
свържете се с най-близкия ви сервизен център.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от
производителя, неговия сервизен агент или надлежно квалифицирани лица,
за да се избегнат рисковете.
Тези инструкции ще бъдат налични и в алтернаивен формат напр. на уебсайт.
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Включете стабилно захранващия щепсел в стенния контакт. Не използвайте
повреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен контакт.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до токов удар или пожар.
При изключване на продукта не дърпайте захранващия кабел. Хванете
захранващия щепсел и след това издърпайте захранващия щепсел.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до токов удар или пожар.
Не дърпайте и не огъвайте прекомерно
захранващия кабел. Не усуквайте и не
завързвайте захранващия кабел. Не
окачвайте захранващия кабел върху
метални обекти, не поставяйте тежки
предмети върху него, не го прокарвайте
между предмети и не го притискайте
в пространството зад уреда.
ꞏꞏ Това може да доведе до токов удар
или пожар.

ВНИМАНИЕ
Когато пречиствателят за въздух няма да бъде използван за дълъг период
от време или по време на гръмотевична или светкавична буря, разкачете
електрозахранването.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до токов удар или пожар.
Опасно е, когато захранващият кабел бъде повреден, затова се свържете със
сервизен център или квалифициран експерт за ремонта.
Преди да почитите или ремонтирате уреда, изключете уреда.

За експлоатацията
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако уредът се наводни, изключете го и се свържете със сервизен център.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до токов удар или пожар.
Ако уредът издава странен шум, мирис на изгоряло или дим, изключете
захранването незабавно и се свържете със сервизен център.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до токов удар или пожар.
В случай на изтичане на газ (например пропан, втечнен газ и др.) проветрете
незабавно, без да докосвате уреда или захранващия кабел, и се свържете със
сервизен център или квалифициран техник.
ꞏꞏ Не използвайте вентилатор.
ꞏꞏ При произвеждане на искра може да възникне експлозия или пожар.
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Не разкачвайте уреда от контакта по време на експлоатация.
ꞏꞏ При обратното включване в контакта може да възникне пламък и това може да
доведе до токов удар или пожар.
При необходимост от ремонт се свържете със сервизния център.
ꞏꞏ В противен случай може да възникне неизправност на продукта, изтичане на
вода, токов удар или пожар.
Не докосвайте захранващия щепсел
с мокри ръце.
ꞏꞏ Това може да доведе до токов удар.

Не прилагайте сила и не дърпайте
продукта с прекомерна сила.
ꞏꞏ Това може да доведе до пожар,
нараняване или проблем с продукта.

След разопаковане на пречиствателя за въздух дръжте всички опаковъчни
материали далеч от достъпа на деца.
ꞏꞏ Ако дете постави торба на главата си, може да се задуши.
Не поставяйте пръстите си или други чужди предмети в изходния въздушен
отвор, докато продуктът работи.
ꞏꞏ Бъдете особено внимателни, за да не допуснете деца да се наранят, като слагат
пръстите си в продукта.
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Не поставяйте до уреда предмет, който
позволява деца да се качват върху
машината.
ꞏꞏ Детето може да падне и да се нарани
или продуктът може да падне и да
нарани детето.

Ако в електрозахранващия модул е попаднала вода, разкачете захранващия
кабел и подсушете продукта цялостно преди употреба.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до токов удар или пожар.
Не поставяйте други чужди материали като например метал в продукта.
ꞏꞏ Това може да доведе до токов удар или нараняване.
Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до неизправност на продукта или шум.
Ако в продукта попадне чуждо вещество, например вода, изключете
електрозахранването и се свържете със сервизния център.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до токов удар или пожар.
Не опитвайте да ремонтирате, разглобявате или модифицирате продукта сами.
ꞏꞏ Не използвайте различен токов предпазител (като например медна, стоманена
тел или др.) от стандартния.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до токов удар, пожар, неизправност на продукта
или нараняване.

ВНИМАНИЕ

Поддържайте разстояние от около 2 m от други електрически уреди, като
например телевизори, видео или аудио устройства и т.н.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до влошено видео качество или шум.
Оставете достатъчно пространство между продукта и стената.
ꞏꞏ Пространство между двете страни на продукта и стената: Най-малко 60 cm или
повече, пространство пред продукта: 25 cm или повече
ꞏꞏ Този продукт е проектиран да поема стайния въздух от предната страна на
продукта за процеса по пречистване. Затова се погрижете да няма препятствия
пред продукта и близо до входния и изходния въздушен отвор.
Не стъпвайте върху продукта и не поставяйте върху него предмети (като пране,
запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.).
ꞏꞏ Това може да доведе до токов удар, пожар, неизправност на продукта или
нараняване.
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Не наклонявайте и не обръщайте наобратно продукта, докато е свързан към
стенния контакт.
ꞏꞏ Неспазването може да доведе до неизправност или пожар.
Мерки за безопасност

Не пръскайте летливи материали, като например инсектициди, върху продукта.
ꞏꞏ Освен че са вредни за човешкото здраве, това може да предизвика токов удар,
пожар или неизправност на продукта.
Не поставяйте продукта във вода.
ꞏꞏ Това може да доведе до неизправност на продукта.
Не работете с продукта с мокри ръце.
ꞏꞏ Това може да доведе до токов удар.
Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца)
с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на
опит и познания, освен ако не са под надзор или не им бъдат дадени указания
за използването на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност. Децата
трябва да бъдат под надзор, за да е сигурно, че не играят с уреда.
За използване в Европа: Този уред може да се използва от деца на възраст
8 години и по-големи и лица с намалени физически, сетивни или умствени
възможности или с недостатъчен опит и познания, ако са под надзор или са
им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират
съответните рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването
и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

За почистването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него. Не използвайте
бензин, разредител, ацетон или алкохол, за да почиствате продукта.
ꞏꞏ Това може да доведе до обезцветяване, деформация, повреда, токов удар или
пожар.
Разкачете електрозахранването и спрете работата на вентилатора, преди да
почиствате продукта.
ꞏꞏ Потенциален риск от токов удар или пожар.

ВНИМАНИЕ
Разкачете захранващия щепсел, преди да почиствате продукта.
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Потвърждения преди употреба
Принадлежности
Потвърждения преди употреба

Предфилтър 1EA

Филтър 2-в-1 1EA
(дезодориращ филтър +
прахоулавящ филтър)

Ръководство за потребителя 1 EA

Спецификации на продукта
Размерите на продукта се основават на максималната стойност на измерванията.
Измерванията могат да варират в зависимост от страната.
С цел подобряване на продукта дизайнът и спецификациите на продукта подлежат
на промяна без предизвестие.
Модел и име

AX34R3020WW

Размери на продукта (Ш*В*Д)

350 mm*540 mm*350 mm

Ефективна площ

34 m²
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Проверка на пречиствателя за въздух
Основен корпус

01

Проверка на пречиствателя за въздух

04

02

05
Dust

03

06

07
08

01 Изходен въздушен отвор
02 Дисплей и бутони
03 Входен въздушен отвор / Преден панел
04 Дръжка (на задната страна)
05 Сензор за прах
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06 Сензор за газ
07 Филтър 2-в-1 (дезодориращ филтър +
прахоулавящ филтър)
08 Предфилтър

Дисплей и бутони
01

02

03

Проверка на пречиствателя за въздух

04

05

06

07

01 Индикатор за скорост на вентилатора

05 Бутон за скорост на вентилатора

02 Индикатор за подмяна на филтъра

06 Бутон за режим “Сън”/нулиране на
филтъра

03 Цялостен индикатор за качеството на
въздуха
04 Бутон старт/стоп

07 Бутон за заключване за деца
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Разглобяване на филтъра
Когато използвате филтъра 2-в-1 за пръв път или го подменяте с нов комплект,
първо отстранете виниловата опаковка.
СТЪПКА 1 Отворете предния капак
Проверка на пречиствателя за въздух

Натиснете горната част на
ff
продукта с палец и издърпайте
предния капак с другите
пръсти.

СТЪПКА 2 Разглобете предфилтъра

СТЪПКА 3 Разглобете филтъра 2-в-1

СТЪПКА 4 Подменете филтъра 2-в-1
Свалете виниловата опаковка
ff
на новия филтър 2-в-1.
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Сглобяване на филтъра
СТЪПКА 1 Поставете филтъра 2-в-1
Вкарайте филтъра в улеите
ff
в долната част, за да го
закрепите.
Проверка на пречиствателя за въздух

СТЪПКА 2 Поставете предфилтъра

СТЪПКА 3 Затворете предния капак
Първо вкарайте куките
ff
в улеите в долната част.

СТЪПКА 4 Вкарайте филтъра и го
нулирайте
Натиснете бутона [
ff

]

за повече от 3 секунди.

13

Проверка на пречиствателя за въздух
Използване на филтъра

Проверка на пречиствателя за въздух

Ако пускате пречиствателя за въздух без филтрите, производителността на пречистване на въздуха ще
ff
се влоши.
Новият филтър може да мирише странно, когато работите с продукта за пръв път след закупуването му.
ff
-- Обаче това ще изчезне по естествен път след няколко дни.
Моля, затваряйте прозорците и вратите, когато включвате продукта. Обаче нивото на концентрация на
ff
въглероден диоксид може да се увеличи, ако държите продукта включен дълго време при затворени
прозорци. Затова проветрявайте помещението редовно между използването. Когато филтърът
е наситен със слаба миризма, проветряването на помещението ще спомогне за премахването на
наситената миризма.
Въглеродният моноксид (CO) е много вреден газ, който не може да бъде филтриран от пречиствателя
ff
за въздух, и обикновено влиза вътре отвън.
Интервалът на почистване и подмяна на филтъра може да варира в зависимост от работната среда.
ff
Когато използвате или подменяте филтър 2-в-1, уверете се, че сте свалили пластмасовото покритие на
ff
филтъра.
Ако работите с продукта без филтър 2-в-1, звукът от въздушния поток може да е ненормално силен.
ff
Уверете се, че сте поставили филтъра 2-в-1, преди да използвате продукта.
Дезодориращата функция на пречиствателя за въздух е ефективна, когато въздухът прониква през
ff
филтъра. Затова когато има прекомерна миризма в стаята ви, първо проветрете стаята и използвайте
пречиствателя за въздух след това, за да елиминирате останалите миризми по
по-ефективен начин.
Ако използвате пречиствателя за въздух по време на готвене на храна, която отделя силна миризма,
ff
продължителността на живот на дезодориращия филтър ще бъде скъсена значително. Освен това, ако
миризмата е прекалено силна, дезодориращият филтър може да се насити с нея и може да усещате
тази миризма, когато използвате продукта след проветрение на стаята. Използвайте пречиствателя за
въздух за отстраняване на остатъчната миризма след проветряване на стаята.
Индикаторът за подмяна на филтъра ще светне, когато продуктът е достигнал максималните часове
ff
на употреба, както е било програмирано първоначално. Затова цикълът на подмяна може да варира
в зависимост от работната среда.
Не мийте филтъра 2-в-1 с вода. Винаги го дръжте далеч от влага, докато пречиствателят за въздух се
ff
използва.
Ако използвате филтъра 2-в-1 в продължение на 24 часа дневно, можете да го използвате шест месеца
ff
до една година максимум. (Ако го използвате по-малко от това, продължителността му на живот ще
е по-дълга.) Продължителността на живот зависи от степента на замърсяване на въздуха. Колкото
повече прах се натрупва, толкова по кратка е продължителността на живот на филтъра.
Ако продължителността на живот достига края си, лампата светва. Обаче, дори преди лампата да
ff
покаже времето за подмяна, моля, подменете филтъра с нов, ако той е тежко замърсен, отдуля тежка
миризма или струята е намаляла много.
Антибактерианият свръхфин филтър е високопроизводителен филтър за премахване на фини прахови
ff
и димни частици от въздуха.
Антибактериалният свръхфин филтър е обработен с противоалергичен процес. Той ефективно премахва
ff
алергенните материали.
Дезодориращият филтър с активен въглен е високопроизводителен филтър за ефективното премахване
ff
на миризмите от тоялетната или готвенето.
Ако филтърът 2-в-1 се насити с миризма и пречиствателят за въздух вони, моля, подменете с нов
ff
филтър 2-в-1.
Потребителят трябва да поеме разходите за подмяната на филтъра по времена периода на безплатната
ff
поддръжка.
Можете да закупите нов филтър от близък сервизен център на Samsung Electronics.
ff
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Използване на пречиствателя за въздух

Използване на пречиствателя за въздух
Включване/изключване на захранването
Пречиствателят за въздух се включва със звънящ сигнал
ff
и започва да пречиства.
Ако изключите захранването и след това отново го включите,
ff
продуктът работи с последната скорост на вентилатора, с
която сте го използвали.

Cкорост на вентилатора
Можете да изберете желаната скорост на вентилатора, когато
пречиствате въздуха.
Натиснете бутона [
ff
на вентилатора.

], за да изберете желаната скорост

Използване на пречиствателя за въздух

- Скоростта на вентилатора ще се избира в следната
последователност: НискаАвтоматичнаВисока
СреднаНиска.

Ако изберете Автоматична, пречиствателят за въздух
ff
автоматично ще регулира скоростта на вентилатора според
праха и миризмата в околната зона, за да поддържа чист
вътрешен въздух.

Режим “Сън”
Можете да спите удобно в тиха и комфортна среда с режима “Сън”.
Когато режим “Сън” е активен, индикаторната светлина за
ff
него е включена на дисплея.
Когато режим “Сън” е активен, функцията за заключване няма
ff
да работи.

Отмяна
Натиснете бутона [
ff

] или бутона [

].

Функция за нулиране на филтъра
Тази функция информира потребителите кога да подменят
филтъра.
ff
По време на работа на пречиствателя за въздух подменете
с нов филтър 2-в-1, ако индикаторът [
] е включен и издава
звуков сигнал; след подмяната натиснете продължително
бутона [
] за повече от 3 секунди, за да нулирате, по
време на което индикаторът [
] мигва два пъти, докато
издава “звънящ” звук.
ff
В случай на подмяна на филтъра по други причини, дори ако
индикаторът [
] не е включен, натиснете продължително
бутона [
] за повече от 3 секунди, за да нулирате.
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Използване на пречиствателя за въздух
Функция за заключване
Можете да заключите бутоните, за да предотвратите
непреднамереното натискане на бутон или натискането
им от деца.
fН
 атиснете бутона [ ] за повече от 3 секунди, ще чуете “звън”
и бутоните ще бъдат заключени.
f Когато бутоните са заключени, никой от бутоните няма да
работи.

Отмяна

f Натиснете бутона [

] за повече от 3 секунди.

Използване на пречиствателя за въздух

Проверка на чистотата на въздуха

Цялостно
потвърждаване
на качеството на
въздуха

Цялостният индикатор за
ff
качеството на въздуха е разделен
на четири нива според чистотата
на праховите и газовите
замърсители (мирис) и е изпълнен
в различни цветове.
Ниво на идентификация
ff
на цялостния индикатор за
качеството на въздуха:
Синьо  Зелено  Жълто  Червено
(Чисто
Замърсено)

Забележка
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ꞏꞏ

В случай на използване на аромат, спрей за премахване на
миризми, почистващ препарат и други летливи ароматни продукти,
идентификацията на цялостния индикатор за качеството на въздуха
може да варира.

ꞏꞏ

Цялостният индикатор за качеството на въздуха се преценява съгласно
нивото на концентрация на прахови и газови замърсители.
-- Идентификацията на цялостния индикатор за качеството на
въздуха се показва в цвят, съответстващ на най-лошото ниво сред
концентрацията на прахови и газови замърсители. Тоест индикаторът
е в червено, когато концентрацията на газови замърсители
представлява сериозно замърсяване при прахова концентрация в
добро състояние.

ꞏꞏ

В среда под влияние на електромагнитна вълна идентификацията на
цялотния индикатор за качеството на въздуха може също временно да е
показана в червено.

Почистване и поддръжка
Почистване и подсушаване на предфилтъра
Почистване на предфилтъра
Отстранете едрия прах чрез прахоуловител в случай
ff
на сериозно прахово замърсяване и след това
внимателно измийте с топла вода с неутрален
почистващ препарат.
-- Предфилтър (интервали на почистване:
две седмици, 24 часа всеки ден)

ВНИМАНИЕ
ꞏꞏ Четки и подобни инструменти могат да повредят
предфилтъра.
Подсушаване на предфилтъра
ꞏꞏ Подсушете изцяло на сянка.

Почистване и поддръжка
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Почистване и поддръжка
Почистване на външната част на пречиствателя за въздух
ВНИМАНИЕ
ꞏꞏ Моля, уверете се, че пречиствателят за въздух е спрян и извадете щепсела
от захранващия контакт на стената, когато почиствате.
Потопете кърпа в топла вода и я изцедете, преди да я използвате, за да почистите
ff
продукта.
Използвайте клечка за уши или изключителна кърпа за почистване (супер фини
ff
нишки), за да почистите улея.
Ако е твърде трудно да почистите праха от предния капак, свалете капака и го
ff
измийте с вода.

ВНИМАНИЕ
ꞏꞏ Не почиствайте пречиствателя за въздух с алкален препарат за почистване.
ꞏꞏ Не почиствайте повърхността на пречиствателя за въздух със сярна киселина,
солна киселина или органичен разтворител (разредител, керосин, ацетон и т.н.)
и не прикрепвайте стикери на уреда. Това може да пореди повърхността на
пречиствателя за въздух.
Почистване и поддръжка

Почистване на сензорите
ꞏꞏ Ако върху сензора има прах или чужди вещества,
използвайте прахосмукачка, за да почистите сензора
и околностите му.
Dust

ꞏꞏ Ако има някакви чужди вещества върху сензора,
той може да не работи правилно.

ВНИМАНИЕ
ꞏꞏ Не поставяйте прах в частите на сензорите.
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Почистване на изходния въздушен отвор
 Ако изходния въздушен отвор е замърсен, сглобете отново, след като свалите и почистите
решетката.
 Ако в изходния въздушен отвор попадат други елементи, сглобете отново, след като
свалите решетката на изходния въздушен отвор.

Сваляне и сглобяване на решетката
Разглобяване на решетката

СТЪПКА 2
Извадете решетката,
като оформите V-образна
форма.

СТЪПКА 3
Извадете напълно
решетката.

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

Вкарайте решетката
в предна и задна посока
на дисплея, както
е показано.

Изравнете поставената
решетка.

Забележка
ꞏ Не вкарвайте
решетката в лява
и дясна посока на
дисплея.

Почистване и поддръжка

СТЪПКА 1
Хванете предната
и задната част на
решетката, както
е показано.

Сглобяване на решетката
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Приложение

Отстраняване на неизправности
Направете справка със следната таблица, ако пречиствателят за въздух не работи
нормално. Това може да спести време и излишни разходи.
Проблем

Други
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Решение

Продуктът не
работи

ꞏꞏ Проверете дали електрозахранването е включено и опитайте
да включите отново пречиствателя за въздух.
ꞏꞏ Проверете дали захранващият щепсел е свързан правилно
и включете отново пречиствателя за въздух.
Ако продуктът все още не работи, опитайте да свържете
захранващия щепсел в друг електрически контакт.

Ненормален
шум

ꞏꞏ Може да чуете ненормален шум, ако местите работещия
продукт, моля, изключете, преди да местите.
ꞏꞏ Може да чуете работен звук от сензора докато пречиствателят
за въздух работи. Това е нормално и можете да го ползвате без
проблеми.

Има странен
мирис

ꞏꞏ Проверете предфилтъра и го почистете, ако е замърсен.
ꞏꞏ Ако филтърът 2-в-1 се насити със странна миризма, моля,
подменете с нов филтър 2-в-1. Потребителят трябва да поеме
разходите за подмяната на филтъра по времена периода на
безплатната поддръжка.

Цялостния
индикатор
за качеството
на въздуха
винаги е на
червено. (Нещо
не е наред
с цялостния
индикатор за
качеството на
въздуха)

ꞏꞏ Проверете сензорите за всякакви чужди вещества и ги
почистете, ако е необходимо.
ꞏꞏ През зимния сезон, ако включите продукта незабавно след
доставката му, по сензора може да се образува конденз
вследствие на температурната разлика (между външната
и вътрешната). В такъв случай цялостния индикатор за
качеството на въздуха може да стане червен. В този случай
индикаторът ще стане нормален отново след 1~2 часа работа.
ꞏꞏ Ако готвите или ако външен въздух влезе вътре и предизвика
промяна в миризмата, газовият сензор може да отчете миризма
и цялостния индикатор за качеството на въздуха може да стане
червен. Проветрете стаята за 1~2 часа.
ꞏꞏ Разкачете захранващия щепсел и го свържете отново след
една минута, и включете продукта. (Нулирайте сензорите)
ꞏꞏ Ако сте последвали всички предоставени решения н този
раздел и цялостният индикатор за качеството на въздуха
все още е червен, може да има проблемм със сензора или
проводниците. Моля, свържете се със сервизния център.

Проблем

Решение

Скоростта на
вентилатора
не се променя
съгласно
цялостното
качество на
въздуха.

ꞏꞏ Задавайте скоростта на вентилатора на “автоматична”. Когато
скоростта на вентилатора е зададена на “висока”, “средна”,
“ниска” или “Сън”, скоростта на вентилатора няма да се променя
автоматично.

Индикаторът
за подмяна на
филтъра не се
изключва

] за
ꞏ След като подмените филтъра 2-в-1, натиснете [
повече от 3 секунди, за да нулирате алармата за подмяна на
филтъра.

Показва
се странна
индикация

ꞏꞏ Ако индикаторът за скорост на вентилатора, индикаторът за
режим “Сън” и индикаторът за функцията на заключване мигат
едновременно, моля, свържете се със сервизния център.

Излиза въздух
само от задната
страна

ꞏꞏ Дизайнът е предназначен за ефективно пречистване на
въздуха, като потокът се издига чрез завихряне. Тъй като
потокът тече по посока на часовниковата стрелка, може да
усещате, че потокът от горния изходящ въздушен отвор от
предната страна е по-слаб, а от задната е по-силен.

Други
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ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?
ДЪРЖАВА

ОБАДЕТЕ СЕ НА

ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА АДРЕС

ОБЕДИНЕНОТО
КРАЛСТВО

0330 SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/uk/support

ИРЛАНДИЯ
(ЕЙРЕ)

0818 717100

www.samsung.com/ie/support

ГЕРМАНИЯ

06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH

www.samsung.com/de/support

ФРАНЦИЯ

01 48 63 00 00

www.samsung.com/fr/support

ИТАЛИЯ

800-SAMSUNG (800.7267864)

www.samsung.com/it/support

ИСПАНИЯ

91 175 00 15

www.samsung.com/es/support

ПОРТУГАЛИЯ

808 207 267

www.samsung.com/pt/support

ЛЮКСЕМБУРГ

261 03 710

www.samsung.com/be_fr/support

НИДЕРЛАНДИЯ

088 90 90 100

www.samsung.com/nl/support

02-201-24-18

www.samsung.com/be/support (холандски)
www.samsung.com/be_fr/support (френски)

НОРВЕГИЯ

21629099

www.samsung.com/no/support

ДАНИЯ

707 019 70

www.samsung.com/dk/support

ФИНЛАНДИЯ

030-6227 515

www.samsung.com/fi/support

ШВЕЦИЯ

0771 726 786

www.samsung.com/se/support

ПОЛША

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/

УНГАРИЯ

0680SAMSUNG (0680-726-7864)

www.samsung.com/hu/support

АВСТРИЯ

0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)

www.samsung.com/at/support

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

www.samsung.com/ch/support (немски)
www.samsung.com/ch_fr/support (френски)

БЕЛГИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
ЧЕХИЯ

800 - SAMSUNG (800-726786)

www.samsung.com/cz/support

СЛОВАКИЯ

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

www.samsung.com/sk/support

ХЪРВАТИЯ

072 726 786

www.samsung.com/hr/support

БОСНА

055 233 999

www.samsung.com/support

ЧЕРНА ГОРА

020 405 888

www.samsung.com/support

СЛОВЕНИЯ

080 697 267 (brezplačna številka)

www.samsung.com/si/support

СЪРБИЯ

011 321 6899

www.samsung.com/rs/support

АЛБАНИЯ

045 620 202

www.samsung.com/al/support

БЪЛГАРИЯ

*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия

www.samsung.com/bg/support

РУМЪНИЯ

*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

КИПЪР

8009 4000 само от стационарна линия, безплатно

ГЪРЦИЯ

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) само от стационарна линия
(+30) 210 6897691 от мобилен и стационарна линия

www.samsung.com/gr/support

ЛИТВА

8-800-77777

www.samsung.com/lt/support

ЛАТВИЯ

8000-7267

www.samsung.com/lv/support

ЕСТОНИЯ

800-7267

www.samsung.com/ee/support

Пречиствател за въздух
Ръководство за потребителя
AX34R3020WW
ꞏꞏ Благодарим ви, че закупихте този пречиствател за въздух от Samsung.
ꞏꞏ Преди работа с този уред, моля, прочетете внимателно това ръководство за
потребителя и го запазете за бъдещи справки.

