Пречиствател за въздух Samsung
Ръководство за потребителя
AX47R9080**
• Благодарим ви, че закупихте този пречиствател на въздух на Samsung.
• Преди работа с този уред, моля прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
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Информация за безопасност
Целта на посочените по-долу предпазни мерки за безопасност е обезпечаване на
безопасността на собственика и предотвратяване на материални щети.
Поради това, моля, прочетете ръководството изцяло, преди да пристъпите към използване на продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасности или практики, които могат да доведат до тежко физическо нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ
Опасности или практики, които могат да доведат до леко физическо нараняване или имуществена щета.
Следвайте указанията.
НЕ правете това.
Уверете се, че уредът е заземен, за да се предотврати токов удар.
Изключете от захранващия източник.
НЕ разглобявайте.
ЗА МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Включвайте само в контакт, който подава захранване с номинална мощност. Не
използвайте контакта за включване на други продукти. Не удължавайте захранващия кабел.
• Използването на разклонител с включени други продукти или удължаване на
захранващия кабел може да причини токов удар или пожар.
• Използването на преобразувател на напрежение може да причини токов удар или пожар.
• Неспазването на точните напрежение, честота и/или номинален ток може да причини токов удар или пожар.
Не монтирайте пречиствателя на въздух в близост до топлинен източник и
запалими предмети или на места с голяма влага или силна запрашеност. Избягвайте
излагането на масла, газ, пряка слънчева светлина и вода.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.
ВНИМАНИЕ
Монтирайте продукта така, че при необходимост щепселът на захранващия кабел
лесно да може да се изключи.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар поради утечка на ток.
Монтирайте продукта върху твърда равна повърхност.
• Следвайте инструкциите, за да се избегне появата на прекомерни вибрации, шум и
проблеми с работата на уреда вследствие на тях.
2 Български
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Осигурете безопасно разстояние от околните предмети.
• Свободно пространство от всяка страна: минимум 60 cm, отзад: минимум 25 cm
• Пространството е необходимо, за да се осигури ефективно засмукване на въздуха и правилно пречистване.
• Уверете се, че входните и изходните отвори не са закрити.
Уверете се, че захранващият кабел не е затиснат под продукта.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.

ЗА ЗАХРАНВАНЕТО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте суха кърпа за изтриване на щепсела на захранващия кабел и мястото
на контакт, за да ги почиствате от прах, вода и други нежелани субстанции.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.
Проверявайте положението на щепсела на захранващия кабел, когато го включвате в контакт.
• Ако кабелът виси върху щепсела, проводниците в него може да се повредят и може да
възникне токов удар или пожар.
Свържете се с местния сервизен център на Samsung, ако щепселът или захранващият кабел се повредят.
Ако захранващият кабел е повреден, за да се избегнат рискове, той трябва да бъде сменен
от производителя, негов сервизен представител или лице с нужната квалификация.
Уверете се, че щепселът е добре поставен в контакта. Не използвайте уреда, когато
щепселът или кабелът са повредени.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.
Когато изключвате захранващия кабел, хващайте и издърпвайте щепсела. Не дърпайте самия кабел.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.
Не огъвайте, не дърпайте, не усуквайте и не връзвайте на възел захранващия кабел.
Не го окачвайте върху метален предмет и не поставяйте тежки предмети върху
него. Не поставяйте кабела между предмети или зад пречиствателя на въздух.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.
ВНИМАНИЕ
Отстранете щепсела на захранващия кабел от пречиствателя на въздух, когато
той няма да се използва известно време, както и по време на гръмотевична буря.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.
Монтирането на продукта трябва да се изпълни от официален сервизен техник на
Samsung или от сертифициран местен техник, за да се избегне повреждането на
захранващия кабел или щепсела, което може да бъде опасно.
Изключвайте пречиствателя на въздух от захранващия източник преди почистване или ремонт.
Български 3

DB68-08518A-05_QG_ACR_AX9500R Small_EU_BG_.indd 3

2021-03-23 오전 10:03:51

Информация за безопасност
ЗА УПОТРЕБАТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако продуктът се изложи на вода, незабавно го изключете от захранващия източник
и се свържете с местния сервизен център на Samsung.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.
Ако усетите шум, миризма на изгоряло или забележите дим от продукта, незабавно
спрете използването му и се свържете с местния сервизен център на Samsung.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.
В случай на изтичане на газ в непосредствена близост до пречиствателя на въздух не го
докосвайте и не се опитвайте да го изключите от контакта. Незабавно проветрете
стаята и се свържете с доставчика си или със сертифициран техник за помощ.
• Не включвайте вентилатора.
• Искра може да причини експлозия или пожар.
Не изваждайте щепсела от контакта, докато пречиствателят на въздух работи.
• Това може да стане причина за поява на искра при включване на щепсела, което да
доведе до експлозия или пожар.
Свържете се с местния сервизен център на Samsung, ако се нуждаете от ремонтни услуги.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на неизправности,
протичане на вода, токов удар или пожар.
Не пипайте щепсела с мокри ръце.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.
Не удряйте продукта с прекомерна сила и не дърпайте и не натискайте предния панел силно.
• В противен случай това може да доведе до пожар, неизправност на продукта,
нараняване, появата на шум или деформация.
Съхранявайте пластмасовата опаковка далеч от деца или я изхвърлете в
съответствие с законовите изисквания.
• Следвайте инструкциите, за да предпазите децата от риск от задушаване.
Не поставяйте пръстите си или други предмети във входа или изхода за въздух.
• Вземете специални мерки за предпазване на деца от нараняване.
• Внимавайте много да не нараните пръстите си, поставяйки ги между предния панел
и продукта, когато се затваря панелът.
Не поставяйте предмети в близост до пречиствателя на въздух, тъй като децата
може да ги използват, за да се покачат върху продукта.
• Следвайте инструкциите, за да се избегнат наранявания от преобръщане или падане.
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Ако щепселът на захранващия кабел е имал контакт с вода, подсушете го напълно,
преди да използвате отново пречиствателя на въздух.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.
Не вкарвайте метален предмет или други подобни в пречиствателя на въздух.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или нараняване.
Не поставяйте тежки предмети върху пречиствателя на въздух.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете неизправности или появата на шум.
Ако някой от електрическите компоненти в пречиствателя на въздух е имал
контакт с течности или вода, изключете продукта от захранващия източник и се
свържете с местния сервизен център на Samsung.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.
НЕ се опитвайте да ремонтирате или модифицирате продукта.
• Използвайте само стандартно оразмерен предпазител.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар, пожар,
неизправност или нараняване.

ВНИМАНИЕ
Разполагайте пречиствателя на въздух на минимум 2 метра от телевизор или други
аудио/визуални устройства.
• Те може да се повлияят от видео или аудио шум.
Когато пречиствателят за въздух работи, в близост до него не трябва да има препятствия.
• Поне на 60 cm от двете страни на продукта, поне на 25 cm от входните отвори на
продукта и поне на 100 cm от изходните отвори на продукта
• Предназначението на продукта е да поема, пречиства и отвежда замърсен въздух.
Ако около него има препятствие, капацитетът за пречистване може да се понижи.
Не стъпвайте върху продукта и не оставяйте предмети върху него (пране, свещи,
запалени цигари, чинии, лекарства, метални предмети, освежители за въздух и др.).
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар, пожар,
неизправност или нараняване.
Не накланяйте и не обръщайте пречиствателя на въздух, докато щепселът на
захранващия кабел е включен в контакта.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете неизправности или пожар.
Не пръскайте репеленти срещу насекоми или други спрейове върху пречиствателя на въздух.
• Те може да са вредни и може да причинят възникването на токов удар, пожар или неизправност.
Не потапяйте пречиствателя на въздух във вода.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете неизправности.
Български 5
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Информация за безопасност
Не докосвайте продукта с мокри ръце.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар.
Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или
умствени способности или липса на опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани как
да използват уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. Деца не трябва да си
играят с уреда.
Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

ЗА ПОЧИСТВАНЕТО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не прилагайте вода, бензол, разредител, алкохол, ацетон или подобни вещества
директно върху продукта.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете обезцветяване или деформации на
продукта, възникването на токов удар или пожар.
Изключвайте продукта от захранващия източник, когато ще го почиствате.
Изчакайте вентилаторът напълно да спре, преди да пристъпите към почистване.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете възникването на токов удар или пожар.
ВНИМАНИЕ
Уверете се, че сте извадили щепсела на захранващия кабел от контакта, преди да
почиствате продукта.
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Изхвърляне на Електрическо и Електронно Оборудване)
(Налично 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. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и
ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате
околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно
поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със
съответната местна държавна агенция, за да получат 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/
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1782 НА КОМИСИЯТА относно изискванията за екопроектиране за външни електрозахранващи устройства:
www.samsung.com/global/ecodesign_component
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Подробно ръководство за потребителя
• Формата на продукта подлежи на промени без предизвестие с цел подобряване на качеството.
• За да спестим ценни ресурси, намаляваме броя на печатните издания на ръководствата и предоставяме
онлайн ръководства, които могат да се разглеждат през смартфон или уебсайта.

Проверка в уебсайта

Проверка в сервизен център

СТЪПКА1 Проверете името на модела.

СТЪПКА1 Проверете името на модела.

СТЪПКА 2 Посетете уебсайта на Samsung (http://
www.samsung.com) или прочетете QR кода.

СТЪПКА 2 Свържете се със сервизния център.
СТЪПКА 3 Попитайте за ръководството
за потребителя за Вашия модел
продукт.

СТЪПКА 3 Търсете и проверявайте в Ръководството
за потребителя. ПОДДРЪЖКА > Ръководства
и файлове за сваляне > Търсене на модел

Приложение SmartThings
Използвайте приложението SmartThings на смартфона си за управление на пречиствател за въздух
през безжична интернет връзка.
За да управлявате пречиствател за въздух отдалечено, е необходимо да свържете своя смартфон към
пречиствател за въздух.
Стъпка 1. Проверка на изискванията за свързване
Стъпка 2. Свързване на смартфона към Wi-Fi мрежа
Стъпка 3. Инсталиране на приложението SmartThings
Стъпка 4. Конфигуриране на приложението SmartThings
Стъпка 5. Свързване на смартфона към пречиствател за въздух
Стъпка 6. Управление на пречиствател за въздух с Вашия смартфон
ЗАБЕЛЕЖКА
• За повече информация относно инсталацията на приложението SmartThings, свързването
му с продукта и управляването на продукта чрез него, прочетете QR кода по-горе и вижте
инструкциите в Ръководството за потребителя.
• Можете лесно да инсталирате приложението SmartThings или да използвате продукта със
смартфона си, като сканирате QR кода на етикета.
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Общ преглед
Предна страна
01
03
04

05

02

06
07

01 Модулен конектор

05 Прахосъбиращ филтър (Цикъл на смяна:
на 6–12 месеца, ако се използва 24 часа в денонощието)

02 Входни отвори за въздух/Заден панел
03 Лазерен сензор за прахови частици (РМ)
04 Сензор за газ

06 Дезодориращ филтър (Цикъл на смяна:
на 6–12 месеца, ако се използва 24 часа в денонощието)
07 Предфилтър (Цикъл на почистване:
на 2 седмици, ако се използва 24 часа в денонощието)

Бутони
01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

06

01 Индикатор на захранването

07 Бутон за захранването

02 Индикатор за скорост на вентилатора

08 Бутон за скорост на вентилатора

03 Индикатор за режим Wind-Free

09 Бутон за режим Wind-Free/режим Sleep

04 Индикатор за режим на блокиране

10 Бутон за блокиране

05 Индикатор за смяна на филтър

• Ако има деца наоколо, включете го да
работи при активирано блокиране.
11 Бутон за качество на въздуха/нулиране на филтър

06 Индикатор за Wi-Fi функция
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Дисплей
Дисплей за идентификация на PM10,
PM2,5, PM1,0

01 Цветен дисплей за степен на чистота PM10, PM2.5,
PM1.0, GAS
02 Показание за статус на PM10, PM2.5, PM1.0, GAS

01

03 Показание за концентрация на PM10, PM2.5, PM1.0
• Нива на качество на въздуха
Индикатор за идентификация на газ
02

03

Ниво на
Концентрация Концентрация
Ниво на
PM2.5 / PM1.0 замърсяване
замърсяване PM10 (㎍/m³)
(㎍/m³)
с газ
Много
151 и поЧервен
76 и по-висока
4
лошо
висока
Лошо Жълт
81 - 150
36 - 75
3
Умерено Зелен
31 - 80
16 - 35
2
30 и поДобро Синьо
15 и по-ниска
1
ниска
‐ Измерените показания за PM10, PM2.5 и PM1.0 ще се
показват в числа 05 – 999.

Проверка на филтъра преди използването му
• Ако пречиствателят за въздух работи без филтър, то се понижава ефектът от
пречистването.
• По време на първоначалния етап на употреба новите филтри може слабо да миришат.
‐ След около ден работа миризмата изчезва.
• Ако сте работили с пречиствателя за въздух 2 или повече седмици или ако се излъчва лоша
миризма, задайте настройка високи обороти за вентилатора и оставете въздухът да се
пречиства поне 4 часа, като същевременно проветрявате помещението.
• Прозорците и вратите трябва да са затворени по време на експлоатация. Периодично
проветрявайте, за да избегнете високите концентрации на въглероден диоксид, натрупващ
се в затворено продължително време помещение.
• Циклите на почистване и смяна на филтрите може да са различни в зависимост от средата.
Услугата е платена.
• Индикаторът свети, за да уведоми, че филтрите трябва да се сменят.
Но ако филтрите са твърде замърсени или миришат лошо, или ако оборотите на
вентилатора бързо спадат, сменете филтрите с нови дори ако съответният индикатор не
свети.
• При първа употреба или смяна се уверете, че сте отстранили виниловата опаковка от
филтрите.

Български 9
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Почистване и поддръжка
Почистване на сензорите
• Ако има прах или чужди вещества по някой от
сензорите, използвайте прахосмукачка, за да
почистите сензора и около него.

Почистване и подсушаване на предния панел
СТЪПКА 1 Отстранете предния панел.
• Хванете и изтеглете предния панел напред, докато се демонтира.
‐ Ако имате затруднения с отстраняването на предния
панел, тъй като е затворен, включете уреда, изключете
щепсела на захранващия кабел от контакта, докато
предният панел е отворен, и след това го демонтирайте.

Подсушете
и след това
монтирайте
отново

СТЪПКА 2 Почистване и подсушаване на предния панел.
• Почистете всички замърсявания или чужди вещества
от предния панел с вода или мека кърпа.
• След почистване с вода, много добре подсушете предния
панел, преди да го монтирате отново на продукта.
СТЪПКА 3 Монтирайте отново предния панел.
• Поставете куката на долната страна на предния панел
в долния фиксиращ жлеб и след това натиснете предния
панел горе в центъра така, че да се закрепи на продукта.
‐ Ако предният панел е отворен, свържете захранващия
кабел и включете продукта, така че да започне да работи и
предният панел ще се върне в затвореното си положение.

Почистване и подсушаване на филтрите
Почистване на предфилтъра
• Ако виждате натрупан прах, отстранете първо поголямото количество с прахосмукачка и след това
изплакнете филтъра с хладка вода.
‐ Интервал на почистване: 2 седмици (когато
продуктът се използва 24 часа всеки ден)
Сушене на филтрите
• Дръжте филтрите на сянка и ги пазете от пряка
слънчева светлина, докато напълно изсъхнат.
10 Български
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Преди да заявите сервиз
Пречиствателят на въздух не работи.
• Уверете се, че предният панел е затворен правилно. Ако чуете
„звуков сигнал“ или „звънване“ при отваряне и затваряне на
предния панел, това означава, че панелът е затворен изцяло.

На дисплея няма да се изведе промяна
в нивото на замърсяване на въздуха.
• За да проверите дали
сензорът функционира,
тествайте го, като накъсате
хартия близо до сензора и/или
я разтрийте, за да създадете
малко прах. Това ще доведе до
промяна на нивата на PM, ако
сензорът работи правилно.

• По време на първоначалната работа след доставка
или монтаж през зимата може да се появи конденз в
сензора поради разликата в температурата вътре в
помещението и навън, поради което концентрацията
на праха може временно да се показва като висока или
индикаторът за замърсяване на въздуха може да светне в
червено. Статусът ще се изчисти след 1 до 2 часа работа.

Пречиствателят на въздух
създава странни шумове.
• Ако премествате продукта по време на работа,
той може да предизвика шум. Изключете
захранването, преди да премествате продукта.

Пречиствателят на въздух
мирише странно.

• Сензорът за газ реагира на промените в нивото на
миризми в стаята поради готвене или вентилация,
което води до светване на индикатора в червено.
Когато това се случи, проветрете стаята 1 до 2 часа.
• Изключете щепсела на захранващия кабел и след 1
минута го включете отново.
• Концентрацията на прах може да се различава в
зависимост от средата на работа.
‐ Строителен обект, пътна зона, при използване на прахосмукачка,
за подредба на кувертюри/дрехи, тапициран диван и т.н.
• Показанието за замърсяване с газ може да се повлияе
от ароматни домакински предмети като освежители
за въздух, дезодоранти и почистващи препарати.
• Ако използвате повече от един пречиствател на
въздух в една и съща стая, възможно е показанието
за концентрация на прах на всички уреди да не е едно и
също, тъй като те влияят на циркулацията на въздуха.
Показанието за концентрация на прах може да варира в
зависимост от сензора или продукта, който се използва.
• Когато в една и съща стая се използват
овлажнители, електрически готварски уреди под
налягане, пулверизатори и подобни, нивото на
замърсяване може да бъде отчетено като лошо.

• Ако включите продукта да работи след използването
на освежител за въздух, дифузер, ароматна свещ или
почистващ препарат, или след създаване на интериорни
декорации или смяна на тапети, миризмите може да
наситят филтрите и те ще започнат да отделят мирис.
• Тъй като пречиствателят на въздух засмуква
и създава циркулация на стайния въздух, ако
го използвате в затворено пространство
продължително време, миризмите, отделящи се
във Вашия дом, може да наситят филтрите.
‐ Свалете филтъра и след това го помиришете
отблизо. Ако мирише, почистете микрофилтъра
и подменете филтъра за смяна с нов.
‐ Отворете вратите и прозорците и след това
оставете продукта да работи 3 до 4 часа.
‐ Ако печете риба или месо, или пържите в олио,
включете продукта да работи, след като по-голямата
част от миризмите са отстранени чрез проветряване.
• В стая с постоянно отделящи се миризми използването
на продукта след проветряване на стаята позволява
по-ефективен контрол върху миризмите.
• На влажни места филтърът може да мирише. Подсушете
филтъра за смяна на слънце преди експлоатация.

Изглежда, че индикаторът за ниво
на замърсяване не работи.

Напомнянето за смяна на филтъра остава.

• Проверете сензорите за чужди субстанции и
ги почистете при необходимост.

• След смяната на филтъра с нов трябва
да нулирате филтъра, за да изчистите
напомнянето за смяна на филтъра.
Български 11
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ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?
ДЪРЖАВА

ОБАДЕТЕ СЕ

ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА АДРЕС

UK

0333 000 0333

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

02-201-24-18

www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)

BELGIUM
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

0800 726 786

www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)

SWITZERLAND
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

KOSOVO

0800 10 10 1

www.samsung.com/support

ALBANIA

045 620 202

www.samsung.com/al/support

BULGARIA

0800 111 31 - Безплатен за всички оператори
*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор
09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък

www.samsung.com/bg/support

ROMANIA

0800872678 - Apel gratuit
*8000 - Apel tarifat în reţea

www.samsung.com/ro/support

CYPRUS

8009 4000 only from landline, toll free

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
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