
Пречиствател за въздух

Ръководство за потребителя
AX60R5080WD / AX60T5080WF

 ꞏ Благодарим ви, че закупихте този пречиствател за въздух от Samsung.
 ꞏ Преди работа с този уред, моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете 

за бъдещи справки.
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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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Съдърж
ание на опаковката

Съдържание на опаковката

Принадлежности

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

Предфилтър
1 EA

Ръководство за потребителя 
1 EA

Спецификации на продукта

Размерите на продукта се основават на максималните размери. Те могат да варират в зависимост от 
позицията на измерване.
Дизайнът и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие с цел 
подобряване на качеството.

Име на модела Размери 
(ширина × височина × дълбочина) Площ на покритието

AX60R5080WD / AX60T5080WF 360 mm x 783 mm x 293 mm 60 m²

Съдържание на опаковката
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Общ преглед

01 Изходен въздушен отвор (горе)
02 Дисплей и бутони
03 Осветление на дисплея
04 Държач на филтъра
05 Входен въздушен отвор / Преден панел
06 Дръжка (задна страна)
07 Гнездо за донгъл

• Този модел е оборудван с интегрирана  
Wi-Fi свързаност и не изисква външен 
донгъл за използването на тази функция.

08 Изходен въздушен отвор (отстрани)
09 Лазерен сензор за PM (прахови частици)
10 Сензор за газ
11 Филтър 2-в-1 (дезодориращ филтър + 

прахоулавящ филтър)

12 Предфилтър

Общ преглед
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Дисплей и бутони

08 09 1310 1211

03 04 05 0601 0702

01 Настояща скорост на вентилатора
02 PM10 / PM2.5 / PM1.0 замърсяване / Концентрация / 

Индикатор на таймера
03 Индикатор за качеството на въздуха
04 Индикатор за газово замърсяване
05 Индикатор за подмяна на филтъра
06 Индикатор за Wi-Fi функцията
07 Индикатор за заключване
08 Бутон за захранването
09 Бутон за скорост на вентилатора
10 Режим “Сън” / Бутон за включване или изключване на 

Wi-Fi
11 Бутон за почасово включване/изключване

12 Бутон за осветлението / нулиране на филтъра
13 Бутон за качеството на въздуха / заключване

  БЕЛЕЖКА
 • PM10: Прах във въздуха с диаметър от 10 μm или по-малко

 – Фини частици с около 1/5 от диаметъра на човешки 
косъм

 • PM2.5: Прах във въздуха с диаметър от 2,5 μm или по-
малко

 – Фини частици с около 1/20 от диаметъра на човешки 
косъм

 • PM1.0: Прах във въздуха с диаметър от 1,0 μm или по-
малко

 – Фини частици с около 1/50 от диаметъра на човешки 
косъм

* Диаметър на човешки косъм: 50 до 70 μm

Bixby е името на решението с изкуствен интелект на Samsung и ви позволява да управлявате продукта 
с глас. За да използвате функцията с гласово разпознаване, трябва да свържете приложението SmartThings 
на смартфона ви към продукта. Ако продуктът не поддържа гласово разпознаване директно, можете да 
управлявате само някои функции чрез Bixby на вашия смартфон Samsung.

  БЕЛЕЖКА
 • Bixby поддържа само някои езици и поддържаните фукции могат да се различават в зависимост от 

географския район.
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  Сваляне на филтъра

Когато използвате филтъра 2-в-1 за пръв път или го подменяте с нов комплект, първо 
отстранете виниловата опаковка.

СТЪПКА 1 Свалете предния панел.
• Натиснете с палци горната част на продукта 

и издърпайте предния панел напред с другите 
си пръсти.

СТЪПКА 2 Свалете предфилтъра.

СТЪПКА 3  Освободете филтъра 2-в-1. 
• Завъртете държача на филтъра 90˚ 

обратно на часовниковата стрелка, 
за да освободите филтъра.

СТЪПКА 4 Свалете филтъра 2-в-1.

СТЪПКА 5 Свалете виниловата опаковка от филтъра.

Общ преглед
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Сглобяване на филтъра

СТЪПКА 1 Поставете филтъра 2-в-1.
• Оставете филтъра попадне в улеите 

на дъното.
• Проверете посоката на поставяне, 

преди да поставите филтъра.

СТЪПКА 2  Закрепете филтъра 2-в-1. 
• Завъртете държача на филтъра 90° по 

посока на часовниковата стрелка, за да 
закрепите филтъра на мястото му.

СТЪПКА 3 Поставете предфилтъра.

СТЪПКА 4 Поставете предния панел.
• Първо вкарайте куката на панела в 

улея в долната част на продукта.

01

02

0102

03

01

02



8

О
бщ

 преглед

Общ преглед

СТЪПКА 5  Преди да използвате нов филтър, 
нулирайте напомнянията за подмяна 
на филтъра.
• Натиснете и задръжте бутона за 

осветлението [  ] за 3 секунди 
или повече.

  БЕЛЕЖКА
 • Продуктът не е толкова ефективен, когато се използва без филтър.
 • Може да усетите лек аромат от новия филтър, когато използвате новозакупения си пречиствател 

за въздух за пръв път. 
 – Той ще изчезне по естествен начин за около ден.

 • Дръжте прозорците и вратите затворени винаги когато можете, докато продуктът работи. 
Проветрявайте редовно, за да избегнете висока концентрация на въглероден диоксид, когато 
държите стаята затворена за период от време. Когато филтърът има лек мирис, редовното 
проветряване също намалява мириса.

 • Въглеродният моноксид (CO) е вреден газ, който не може да бъде отстранен от филтъра 
и обикновено идва от външен източник.

 • Честотата на почистване и подмяна на филтъра може да варира в зависимост от работната среда.

Съвети за използването на филтъра 2-в-1

 • Използването на продукта без филтър може предизвика ненормален шум.  
Погрижете се да използвате продукта с филтъра 2-в-1.

 • В стая с постоянни миризми използването на продукта след проветряване на стаята позволява 
по-ефективен контрол на миризмите.

 – Използването на продукта, докато готвите храна със силна миризма, може да доведе до 
миризма на дезодориращия филтър и може да се наложи ранна подмяна.

 – Ако използвате продукта, след като не е бил използван 2 седмици или повече, или ако има 
миризма, извършете операция по почистване, като пуснете продукта в добре проветрено 
пространство при висока скорост на вентилатора в продължение на 4 часа или повече или 
изсушете филтъра на слънчева светлина в продължение на 4 часа или повече. Това може да 
спомогне за премахването на миризми от филтъра.

 • Напомнянето за подмяна на филтъра генерира подсещане, когато максималното 
експлоатационно време на филтъра е било достигнато въз основа на времето, през което 
продуктът е бил включен.  
Честотата на почистване и подмяна на филтъра може да варира в зависимост от работната среда.

 • Не мийте филтъра 2-в-1 с вода. Когато използвате продукта, погрижете се да пазите филтъра 
далеч от вода.
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 • Цикълът на подмяна на филтъра 2-в-1 може да е между 6 месеца и 1 година, при условие че 
продуктът работи по 24 часа всеки ден.  
(Филтърът може да се използва по-дълго, когато продължителността на работа на продукта  
е по-кратка.) Продължителността на живот на филтъра зависи от качеството на въздуха. 
Очакваната продължителност на живот на филтъра може да се съкрати в зависимост от средата 
на употреба, честотата на употреба и количеството на поетите замърсители.

 • Индикаторът светва, за да ви уведоми, когато филтърът трябва да бъде подменен. Подменяйте 
го обаче независимо от състоянието на индикатора, ако той е визуално замърсен или мирише, 
или ако изходящият въздушен поток става чувствително по-бавен.

 • Прахоулавящият филтър е високопроизводителен филтър, който отстранява фините частици във 
въздуха, като например прахови частици (PM) и частици от цигарен дим.

 • Дезодориращият филтър е високопроизводителен активен въглероден (с активен въглен) 
филтър, който ефективно контролира домашните миризми от тоалетната, храна и други такива.

 • Ако филтърът започне да мирише, когато използвате продукта вследствие на поети миризми или 
натоварена употреба, той вече не е използваем и трябва да бъде подменен.

 – Филтърът 2-в-1 е консуматив и дори ако гаранционният период не е изтекъл, подмяната на 
филтъра, която настъпва при употреба, ще бъде таксувана.

 • Можете да закупите нов резервен филтър от сервизен център на Samsung.
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Включване/изключване на захранването

• Натиснете бутона за захранването. Пречиствателят за въздух 
се включва със звуков сигнал и автоматично започва работа.

 – При стартирането започва подготовка на сензорите 
с индикация на дисплея и продължава 12 секунди. След това 
се показва качеството на въздуха с цвят, както и нивото на 
концентрация. 

 –  Цветен индикатор за качеството на въздуха: Нива PM10, PM2.5 
и PM1.0 и дисплей за газово замърсяване: PM10, PM2.5, PM1.0

Показание за натоварването на сензора

• Когато изключите захранването и след това отново го включите, 
продуктът работи с последната скорост на вентилатора, с която 
сте го използвали.

Управление на скоростта на вентилатора

Използвайте бутона, за ад изберете интензитета на въздушния 
поток за пречистване на въздуха в помещението.

• Натиснете бутона за скорост на вентилатора [  ], за да 
смените опциите.

 – При всяко натискане на бутона скоростта на вентилатора се 
променя в порядъка Low (Ниска) → Auto (Автоматична) → High 
(Висока) → Medium (Средна) → Low (Ниска).

• В автоматичен режим скоростта на вентилатора се регулира 
автоматично спрямо нивата на частици и миризми наоколо,  
за да поддържа стаята чиста.

Работни функции
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Режим “Сън”

Режим “Сън” осигурява чиста, тиха и комфортна стая за един добър 
нощен сън.

• Използвайте режим “Сън”, за да разрешите единствено 
индикатора за режим и да изключите всички други индикатори 
на дисплея.

• Промяната на скоростта на вентилатора, когато режим “Сън” е бил 
активен в продължение на 10 секунди или повече, ще отмени 
режима и ще се появи показанието за натоварването на сензора.
(Вж. “Показание за натоварването на сензора” на стр. 10.)

• Функцията за заключване става недостъпна, когато е включен 
режим “Сън”.

Отмяна

• Натиснете бутона за режим “Сън” [  ] или бутона за скорост на 
вентилатора [  ].

Функция за почасово включване/изключване

Продуктът се изключва автоматично след посочен период от време.

• Можете да избирата между 1 час и 12 часа, като натиснете бутона 
за почасово включване/изключване [  ], когато продуктът 
е включен. Времето се настройва по часове.

• Почасовото изключване се насрочва 3 секунди след избирането 
на желаните работни часове.

Отмяна

• Натиснете и задръжте бутона за почасово включване/изключване 
[  ] в продължение на най-малко 3 секунди или натиснете 
бутона за почасово включване/изключване [  ], за да 
настроите таймера на .

Осветление на дисплея

Качеството на въздуха се показва в приятно приглушено цветно 
осветление.

• То отразява PM10, PM2.5, PM1.0 или нивото на газово замърсяване, 
което е по-лошо.

• Цветове не се прилагат, когато използвате продукта в режим “Сън”.

Отмяна

• Натиснете бутона за осветлението [  ].
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Включване/изключване на Wi-Fi функцията
Можете да включите/изключите Wi-Fi функцията.
• Натиснете и задръжте бутона за режим “Сън” [  ] в продължение 

на 3 секунди или повече, за да включите или изключите Wi-Fi.
• За да използвате тази функция, първо регистрирайте продукта 

в приложението SmartThings на Samsung. След свързване иконата 
за Wi-Fi автоматично ще светне.

 – Иконата за Wi-Fi светва само когато продуктът е свързан към 
приложението SmartThings.

 – Относно свързването към приложението SmartThings вж. стр. 16.

Изчистване на напомнянето за подмяна на 
филтъра
Тази функция ви уведомява кога да подмените филтъра 2-в-1 
(дезодориращ филтър + прахоулавящ филтър).

• Ако чуете звуков сигнал и индикаторът за подмяна на филтъра 
[  ] светне, докато продуктът се използва, подменете 
филтъра и натиснете бутона за осветлението [  ]  
в продължение на 3 секунди или повече, за да нулирате. 
Напомнянето за подмяна се изключва, след като [  ] 
премигне два пъти с уведомителния звук.

• По същия начин, ако филтърът е бил подменен преди 
активирането на [  ] поради други причини, нулирайте 
състоянието, като натиснете бутона за осветлението [  ] 
за повече от 3 секунди.

• След нулирането на филтъра, натиснете бутона за 
осветлението [  ], за да нулирате и тази функция.

  ВНИМАНИЕ
• Индикаторът за подмяна на филтъра може да не работи правилно, 

ако продължите да използвате стар филтър, без да го подмените, 
или извършите процедурата по нулиране без филтър.

Функция за заключване
Използвайте тази функция, за да заключите всички бутони и да 
предотвратите непреднамереното задействане на бутони, особено 
от деца.
• Натиснете и задръжте бутона за качество на въздуха [  ] 

в продължение на 3 секунди или повече, за да активирате тази 
функция, което заключва всички бутони след звуков сигнал.

• Всички бутони стават недостъпни, когато функцията за 
заключване е включена.

Отмяна
• Натиснете и задръжте бутона за качество на въздуха [  ] за 

3 секунди или повече. Функцията се освобождава след звуков 
сигнал.
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Проверка на качеството на въздуха

Можете да прегледате настоящото качество на въздуха на панела на дисплея с цвета (отразяващ PM10 / PM2.5 / 
PM1.0 / газово замърсяване) и индикаторите за нивата на концентрация.
 • П подразбиране цветът и индикаторите за нива на PM10 / PM2.5 / PM1.0 отразяват концентрацията наPM10.

 • Всеки път когато натиснете бутона за качество на въздуха [  ], настоящото състояние се показва в порядъка PM10 → PM2.5 → 
PM1.0. Нивата на PM2.5 и PM1.0 се показват за 10 секунди, преди автоматично да се промени на нивото на PM10.

 – Качеството на въздуха е много лошо, когато нивата на PM2.5 / PM1.0 са по-лоши от нивото на PM10.  
Ако нивата на концентрация са еднакви за групи на PM, индикаторът ще отразява нивото на PM10.

 • Нива на качеството на въздуха

Ниво на замърсяване Ниво на PM10 (μg/m³) Ниво на PM2.5 / PM1.0 (μg/m³) Ниво на газово 
замърсяване

Много лошо Червено 151 и повече 76 и повече 4
Лошо Жълто 81 - 150 36 - 75 3

Умерено Зелено 31 - 80 16 - 35 2
Добро Синьо 30 и по-малко 15 и по-малко 1

 • Измерването на PM10, PM2.5 и PM1.0 ще се показва в числа от 05 до 999.

 БЕЛЕЖКА
 • Концентрацията на прах може да варира в зависимост от условията на околната среда (напр. когато продуктът 

е в близост до строителен обект, път или платнено канапе, или когато се използва прахосмукачка, или в близост 
до продукта има завивки за легло и дрехи и т.н.)

 • Следните условия могат временно да предизвикат високи отчитания на нивото на PM:
 – Когато продуктът се използва в близост до килими с нишки или при ветеринарни лекари, в магазини за дрехи 

или други места с възможност за висока влажност, дим или замърсяване
 – Когато в същото помещение се използват овлажнители, електрически тенджери под налягане, пръскачки 

и други такива
 – Когато продуктът се използва където има входен поток на външен въздух с прах или други видове замърсяване 

на въздуха (напр. близост до климатичната система или вентилационната система на сградата, или хлабави рамки 
на прозорци)

 • Отчитането на газовото замърсяване може да бъде повлияно от домакински обекти с миризма като например 
освежители за въздух, дезодоранти и препарати за почистване.

 • Ако използвате повече от един пречиствател за въздух в същото помещение, отчитането на концентрацията на 
прах на всеки от уредите може да не е еднакво, тъй като те влияят на циркулацията на въздуха. Отчитането на 
концентрацията на прах може да варира в зависимост от сензора или продукта, който се използва.

 • Ако няма промяна в интензитета на газ (мирис), това може да не се отрази в отчитането на газовото замърсяване, 
въпреки че може ясно да го усещате.

 • Нивата на PM на дисплея могат да се различават от официалните прогнози.
 • Близки електромагнитни вълни или електрически шумове могат да предизвикат временно високи отчитания на 

нивото на PM.
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Почистване на външната част на пречиствателя за въздух

 • Намокрете мека кърпа с хладка вода и я изцедете, а след това избършете външната част на 
продукта с нея. 

 • Избършете улеите на предния панел с клечка за уши.
 • Ако е твърде трудно да почистите праха от предния панел, свалете панела и го измийте с вода.

  ВНИМАНИЕ
 • Не бършете продукта с алкален препарат за почистване.
 • Не бършете повърхността на продукта със сярна киселина, солна киселина или органични 

разтворители (разредител, керосин, ацетон и т.н.). Не закрепвайте стикери върху продукта. 
Неспазването на това може да доведе до повреда на повърхността на продукта.

Почистване на сензорите

• Ако върху сензора има прах или чуждо вещество, 
използвайте прахосмукачка, за да почистите 
сензора и околностите му.

  ВНИМАНИЕ
• Не вкарвайте прах в отворите на сензорите.

Почистване и поддръжка

Почистване и поддръжка

Уверете се, че сте изключили електрическия щепсел от контакта, преди да почиствате продукта.
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Почистване и подсушаване на филтъра

  БЕЛЕЖКА
 • Относно свалянето/сглобяването на филтъра, вж. стр. 6 и 7.

Почистване на предфилтъра

• В зависимост от натрупването на прах първо 
отстранете праха с прахосмукачка и внимателно 
измийте филтъра с рН-неутрален препарат за 
почистване, разреден в хладка вода.

 – Интервал на почистване: 2 седмици (при 
използване на продукта по 24 часа всеки ден)

  ВНИМАНИЕ
• Почистването на предфилтъра чрез изтъркване 

с четка или подобен инструмент може да 
повреди свръхфините нишки.

Подсушаване на филтъра

• Дръжте филтъра на сянка до пълното му 
изсъхване и далеч от пряка слънчева светлина.
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За да използвате приложението SmartThings свържете продукта към мрежата, като следвате описаната по-долу последователност. 
Показаните илюстрации може да са различни в зависимост от модела на вашия смартфон, версията на ОС и производителя.

Трябва да задавате Wi-Fi точка за достъп само при свързване на продукта към Wi-Fi мрежа. След свързването на продукта 
можете да използвате приложението SmartThings чрез Wi-Fi, 3G, LTE или други безжични мрежи.

Приложение SmartThings

1    Проверка на връзките на 
захранването

Проверете дали захранването е включено към продукта 
и към точката за достъп.

2   Настройване на Wi-Fi точка за достъп 
и свързване към нея посредством 
вашия смартфон

1 За да свържете продукта към Wi-Fi мрежа 
включете Wi-Fi от „Настройки > Wi-Fi“ и след това 
изберете точката за достъп, с която искате да се 
свържете.

 • При имената на безжичните точки за достъп (SSID) 
се поддържат само буквено-цифрови знаци. Ако SSID 
съдържа специален знак, преименувайте го, преди да 
се свържете към него.

 • Този продукт поддържа само Wi-Fi 2,4 GHz.

SAMSUNG_2G

SAMSUNG_5G

Select

On

2 Изключете „ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА УМНА МРЕЖА“ 
от „Настройки > Wi-Fi“ на смартфона си

 • Ако „ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА УМНА МРЕЖА“ или „Адаптивен 
Wi-Fi“ са включени, не можете да се свържете към 
мрежата. Не забравяйте да изключите тези функции 
преди да се свържете към мрежата.

Off Off

 БЕЛЕЖКА

 • Настройката може да е различна в зависимост от модела 
на вашия смартфон, версията на ОС и производителя.

3 Проверка на връзката с Интернет
 • След свързване към Wi-Fi проверете дали смартфонът ви 

е свързан с Интернет.

 БЕЛЕЖКА

 • Защитната стена може да попречи на смартфона ви да 
се свърже с Интернет. Свържете се с вашия доставчик 
на интернет услуги за отстраняване на неизправности.

3   Изтегляне на приложението 
SmartThings и регистриране  
на вашия Samsung акаунт

1 Изтегляне на приложението SmartThings
 • Потърсете „SmartThings“ в Play Store или App Store 

и изтеглете приложението SmartThings на смартфона си.

 • Ако приложението SmartThings вече е инсталирано 
на смартфона ви, актуализирайте го до най-новата 
версия.

SmartThings (Samsung Connect)
Samsung Electronics Co., Ltd.

  БЕЛЕЖКА

 • Възможно е да не може да се намери SmartThings 
за таблети, които не се поддържат от приложението 
SmartThings и за смартфони, чиято версия на ОС е по-
стара от препоръчителните версии.

 – Препоръчва се операционна система Android OS 6.0 
или по-нова версия (с поне 2 GB RAM).

 – Поддържани резолюции на екрана: 1280 x 720 (HD), 
1920 x 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD)

 • Приложението SmartThings не е съвместимо с някои 
устройства на Apple, включително iPad и някои 
смартфони.

 – Поддържа се iPhone 6 или по-нов модел с iOS 10.0 или 
по-нова версия.

 – Поддържани резолюции на екрана: 1334x750, 
1920x1080

 • В приложението SmartThings може да бъдат направени 
промени без предизвестие с цел подобряване на 
използването и ефективността на продукта.

Приложение SmartThings
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2 Регистриране на вашия акаунт в Samsung

 • За използване на приложението SmartThings е необходим 
акаунт в Samsung. За да си създадете акаунт в Samsung 
и да влезете в него, следвайте инструкциите, показвани 
в приложението SmartThings. Не е необходимо да 
инсталирате допълнително приложение.

   БЕЛЕЖКА

 • Ако вече имате акаунт в Samsung, влезте в него. Ако 
имате смартфон, който е марка Samsung, и имате акаунт 
в Samsung, смартфонът ви влиза автоматично във вашия 
акаунт.

 • Ако влизате от смартфон, произведен за друга държава, 
трябва да влезете с кода на тази държава, когато 
създавате своя Samsung акаунт, а приложението 
SmartThings е възможно да не може да се използва 
на някои смартфони.

4    Свързване на приложението 
SmartThings към вашия продукт

1 Избиране на продукт за свързване

 1) Стартирайте приложението SmartThings около една 
минута след включването на продукта, към който се 
свързвате.

 2) След стартиране на приложението SmartThings изберете 
“ДОБАВЯНЕ СЕГА”, когато се покаже диалогов прозорец, 
който ви уведомява, че е намерен продукт за свързване.

A new device has been found. 
Add this device to 
SmartThings?

Never Later Add now 선택Select

 3) Ако изскачащият прозорец не се появи, изберете “+”, 
а след това “Добавяне на устройства”.

My home

Living room >

My home

Living room >

Add devices
My Home

Living room >
Select

Select

Можете да добавите продукта, който желаете да 
свържете, като го изберете ръчно или чрез избиране 
на “Автоматично засичане”.

 • Ръчно избиране: Samsung > Пречиствател за въздух

 • Автоматично засичане: [Пречиствател за въздух] 
Samsung

Auto detect

Select

Air purifier

Samsung

Select

2  Свързване на приложението SmartThings към 
вашия продукт

 • Следвайте инструкциите, показвани в приложението 
SmartThings, за да го свържете към вашия продукт.

 • За информация относно използването на приложението 
SmartThings изберете менюто How To (Как да) на 
приложението.

   БЕЛЕЖКА

 • Ако на смартфона се появи изскачащ прозорец, докато 
се свързва към вашия продукт, не го избирайте.

 • Ако по време на свързването с продукта се покаже 
диалогов прозорец, който ви уведомява, че устройството 
вече е регистрирано, получете разрешение, като 
използвате „ИСКАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ“, от потребител, 
който вече е свързан към продукта, или създайте 
нов акаунт, като използвате „РЕГИСТРИРАНЕ НА МОЯ 
АКАУНТ“ за независимо свързване към продукта.

 • Ако по време на свързването с продукта възникне 
грешка в държавата, свързана с акаунта ви в Samsung, 
влезте в предишния си акаунт в Samsung и след това 
изтрийте всички устройства, които са били свързани 
преди. След това влезте отново в текущия си акаунт 
в Samsung и конфигурирайте настройките.

 • Ако по време на добавяне на устройството се появи 
съобщение за неуспешно изпълнение, вижте 
 „Настройване на Wi-Fi точка за достъп и свързване 
към нея посредством вашия смартфон“ на стр. 16. 
Връзката може временно да не работи поради проблем 
с местоположението на инсталиран на точката за достъп 
или поради други проблеми.

 • Ако на екрана на приложението SmartThings се отвори 
съобщение, следвайте инструкциите в него.
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Приложение SmartThings

 ЗАБЕЛЕЖКА
 • Като протоколи за сигурност за безжични/

кабелни точки за достъп се препоръчва да се 
използват WPA-PSK и WPA2-PSK. За методите 
за удостоверяване се препоръчва AES. Новите 
спецификации за Wi-Fi удостоверяване 
и нестандартни методи за Wi-Fi удостоверяване 
не се поддържат.

 • Продуктът поддържа комуникационен протокол 
IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz). (Samsung препоръчва 
IEEE802.11n.)

 • Ако вашият доставчик на интернет услуги 
е регистрирал перманентно МАС адреса (уникален 
идентификационен номер) на вашия компютър 
или модем, може да не сте в състояние да 
свържете продукта си към Интернет. Свържете се 
с доставчика на интернет услуги и попитайте как 
да свържете други устройства освен компютъра си 
(например климатик и пречиствател на въздуха) 
към Интернет.

Декларация за отворен код

Софтуерът, включен в този продукт, съдържа 
софтуер с отворен код. Можете да получите целия 
съответен първичен код за период от три години 
след последното изпращане на този продукт, като 
изпратите имейл на oss.request@samsung.com.

Можте също да получите целия съответен първичен 
код на физически носител като например CD-ROM; 
ще се изисква минимална такса.

Следният URL http://opensource.samsung.com/
opensource/SMART_AT_051/seq/0 води до страницата 
за сваляне на първичния код, който е наличен, 
и лицензионната информация за отворен код, 
свързана с този продукт. Това предложение 
е валидно за всеки, получил тази информация.
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Управление на вашия пречиствател за въздух с приложението SmartThings

Управлявайте умно своя пречиствател за въздух, като използвате приложението SmartThings.

Категория Функция Описание

Наблюдение

Качество на 
вътрешния въздух

Проверка на чистотата на вътрешния въздух.

• Докоснете иконата , за да прегледате нивата на PM10 / PM2.5 / PM1.0 
и газовата чистота.

• Някои от опциите може да не са налични на вашия пречиствател за въздух.

• Моделите, които използват донгъл, не поддържат показване на ниво на 
замърсяване PM1.0.

Качество на 
външния въздух

Можете да получите достъп до информация за качеството на въздуха във вашия 
район.

• Докоснете иконата , за да прегледате подробна информация за качеството на 
въздуха за района, който сте посочили в настройките.

• Ако не виждате никаква информация за качеството на външния въздух, посочете 
района в настройките.

Управление

Електрозахранване Включете или изключете своя пречиствател за въздух.

Управление на 
скоростта на 
вентилатора

Изберете скоростта на вентилатора, която желаете.

Почасово 
включване/
изключване

Задайте времето за почасово включване/изключване.

• Можете да зададете общо до 10 времена за почасово включване/изключване.

• Не можете да задавате едно и също време за почасово включване и почасово 
изключване.

• Докато задавате време за почасово включване/изключване, на дисплея на 
вашия пречиствател за въздух не се показват никакви индикации за почасово 
включване/изключване.

• След като зададете време за почасово включване/изключване, то остава дори 
да изключите и включите захранващия кабел на вашия пречиствател за въздух.

Работни функции
Докоснете бутоните за разнообразни допълнителни функции, които искате да 
стартирате.

• Някои от опциите може да не са налични на вашия пречиствател за въздух.

Настройки

Проверете настройките за район, осветление, заглушаване или филтър.

• Ако промените района, панелът с дисплея ще показва информация за качеството 
на външния въздух за новия район.

• Можете да проверите времето за подмяна на филтъра и да нулирате напомнянето 
за подмяна на филтъра, като използвате “Информация за филтъра”.  
Можете също да прегледате информацията за подмяна на филтъра.

• Някои от опциите може да не са налични на вашия пречиствател за въздух.

Помощ
Полезна информация, която да ви помогне да разберете свързаните с въздуха 
информация и термини.

Информация за 
устройството

Прегледайте или отворете версията, инструкциите, ръководството, магазина, 
самодиагностиката, помощта.

• Някои от опциите може да не са налични на вашия пречиствател за въздух.
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Експлоатация Пречиствателят за въздух не работи.
• Проверете електрозахранването и включете отново 

пречиствателя за въздух.
• Уверете се, че захранващият щепсел е включен, а след 

това включете отново пречиствателя за въздух. 
Ако все още не работи, опитайте с различен контакт.

• Уверете се, че предният панел е затворен както трябва.

Звук Пречиствателят за въздух издава странни шумове.
• Ако местите продукта по време на експлоатация, това може 

да предизвика шум. Изключете захранването, преди да 
преместите продукта. 

Миризми Пречиствателят за въздух мирише странно.
• Тъй като пречиствателят за въздух засмуква и циркулира 

вътрешния въздух, ако го използвате в затворено 
пространство, миризмите, генерирани във вашия дом, 
могат да наситят филтъра.

 – Свалете предфилтъра, 2-в-1. Проверете дали някой от 
тях мирише и почистете или и поменете, когато това 
е необходимо.
Ще бъдете таксувани за подмяната на филтър, независимо 
от оставащия срок от гаранцията.

 – Отворете вратите и прозорците и след това включете 
продукта за 3 до 4 часа.

 – Когато печете хранителни съставки на скара или пържите 
такива, като риба и месо, проветрете стаята добре 
и включете пречиствателя за въздух, след като миризмите 
бъдат отстранени в достатъчна степен.

• Филтърът може да се превърне в източник на миризми, 
когато използвате продукта заедно с освежители за въздух, 
дифузери, ароматизирани свещи или почистващи препарати, 
както и в наскоро обзаведена стая (напр. прясно боядисана 
или с нови тапети).

 – Проветрете, докато миризмите изчезнат напълно, а след 
това включете продукта.

• Включването на вашия пречиствател за въздух в помещение, 
което е постоянно влажно, или ако го излагате на влага от 
овлажнител, може да доведе до миризма на филтъра след 
известно време.

 – Ако филтърът мирише вследствие на влага, изсушете го 
добре на слънце, преди да го използвате отново.

Проверете следното, преди да поискате обслужване от сервизния център. 

Преди да поискате обслужване

Приложение
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Чистота Цветният индикатор за чистота постоянно светва 
в червено. (Индикациите за чистота са странни.)
• Проверете сензорите за всякакви чужди вещества и ги почистете, 

ако е необходимо.
• През зимния сезон инсталирането и работата на продукта за 

пръв път скоро след доставката може да предизвика достигане 
на нивото на замърсяване на 999 μg/m³ и индикаторът да 
свети в червено. Това е временен проблем, който възниква, 
ако има значителна температурна промяна след излагане 
навън, което предизвиква конденз в уреда. В този случай не се 
тревожете, а продължете да използвате продукта. Състоянието 
ще се изчисти в рамките на 1 до 2 часа работа.

• Газовият сензор реагира на промени в нивото на вътрешната 
миризма вследствие на готвене или проветрение, заради 
което индикаторът светва в червено. Когато това се случи, 
проветрете стаята за 1 до 2 часа.

• Разкачете електрозахранващия щепсел и го върнете обратно 
след 1 минута. (За да нулирате сензора)

• Ако цветът на индикатора остане червен, след като сте 
изпълнили всички предоставени инструкции и решения, 
проблемът може да е в сензора. В този случай, моля, свържете 
се с вашия местен сервизен център на Samsung.

• Когато в същото помещение се използват овлажнители, 
електрически тенджери под налягане, пръскачки и други такива, 
нивото на замърсяване може да бъде измерено като “лошо”.

Скоростта на ветилатора не се променя в зависимост от 
чистотата.
• Задавайте скоростта на вентилатора на “автоматична”. Скоростта 

на вентилатора не се променя автоматично, когато е зададена на 
“ниска”, “средна” или “висока”, или когато е включен режим “Сън”.

Стойностите на концентрация на PM10, PM2.5, PM1.0 не се 
променят от “Добро” (05) ниво.
• Това може да се случи, когато стаята е добре затворена 

е въздухът е чист. 
За да проверите дали сензорът работи, тествайте го, 
като скъсате хартия пред него и/или го потъркайте, 
за да създадете малко прах. Това ще доведе до промяна 
на нивата на PM, ако сензорът работи правилно.

 – Избърсването на праха или почистването на стаята 
може да не доведе до реакция от сензора, ако праховите 
частици са по-големи от PM10, докато все още се филтрират 
и отстраняват от въздуха.
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Преди да поискате обслужване

Дисплей Стойностите на концентрация на PM10, PM2.5, PM1.0 
постоянно са еднакви.

• Когато въздухът е чист, може да не видите разлика между 
нивата на PM10, PM2.5 и PM1.0.  
За да проверите дали сензорът работи, тествайте го, 
като скъсате хартия пред него и/или го потъркайте, за да 
създадете малко прах. Това ще доведе до промяна на нивата 
на PM, ако сензорът работи правилно.

Индикаторът за подмяна на филтъра свети постоянно.

• След подмяна на филтъра натиснете и задръжте бутона 
за осветлението за 3 секунди или повече, за да нулирате 
напомнянето за подмяна на филтъра.

На дисплея се появяват странни индикации.

• Ако се появи някоя от индикациите , , , , свържете 
се със сервизен център на Samsung.

Циркулация на въздуха Вентилаторът сякаш не циркулира въздуха равномерно.

• Вашият пречиствател за въздух е проектиран така, че да 
изпраща чистият въздух нагоре за ефективна циркулация. Тъй 
като въздухът циркулира по посока на часовниковата стрелка, 
може да усетите изходния въздух относително по-силен вдясно 
и по-слаб вляво.
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Мерки за безопасност

  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.

 Уверете се, че уредът е заземен, за да се предотврати токов удар.

 Изключете щепсела от контакта на стената.

 НЕ разглобявайте.

ЗА МОНТАЖА

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Свързвайте само към контакт, който може 
да осигури номиналното електрозахранване. 
Не използвайте контакта с други продукти. 
Не удължавайте захранващия кабел.
• Използването на разклонител с други продукти 

или удължаването на захранващия кабел може 
да предизвика токов удар или пожар.

• Използването на преобразувател на 
напрежението може да доведе до токов 
удар или пожар.

• Неосигуряването на точното напрежение, 
честота и/или номинален ток може да доведе 
до токов удар или пожар.

Не монтирайте пречиствателя за въздух в близост до източник на топлина и запалими обекти или 
в райони, които са силно влажни или прашни. Избягвайте излагането на масло, газ, пряка слънчева 
светлина и вода.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар.

  ВНИМАНИЕ
При монтирането на продукта се уверете, че захранващият щепсел може лесно да бъде изваден, когато 
е необходимо.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар вследствие на токова утечка.

Монтирайте продукта на твърд, равен под.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете вибрации, шум и експлоатационни проблеми, свързани с това.

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.
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Мерки за безопасност

Спазвайте безопасно разстояние от 
околните предмети.
• Освободете разстояние от всяка страна: 

най-малко 60 cm и отпред: най-малко 
25 cm

• Разстоянието е необходимо за да се 
гарантира достатъчно входящ въздух 
и правилно пречистване.

• Уверете се, че входните и изходните 
отвори не са покрити.

Уверете се, че захранващият кабел не е притиснат под продукта.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар.

ЗА ЗАХРАНВАНЕТО

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте суха кърпа, за да избърсвате захранващия щепсел и контактната зона, за да ги 
предпазвате от прах, вода и други нежелани вещества.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар.

Проверявайте позицията на захранващия щепсел, когато го свързвате към контакт.
 • Ако кабелът виси от щепсела, това може да повреди проводниците вътре, което да доведе 

до токов удар или пожар.
Моля, свържете се със своя местен сервизен център на Samsung, ако захранващият щепсел 
или кабел е повреден.
Уверете се, че захранващият щепсел е поставен добре в контакта. Не го използвайте, когато 
щепселът или кабелът са повредени.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар.

Когато разкачвате захранващия кабел, издърпвайте го за щепсела. Не дърпайте самия кабел.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар.

Не прегъвайте, издърпвайте, усуквайте 
и не завързвайте захранващия кабел. Не 
го окачвайте върху метални обекти и не 
поставяйте тежки предмети върху него. 
Не поставяйте кабела между предмети  
или зад пречиствателя за въздух.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете 

токов удар или пожар.
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  ВНИМАНИЕ
Изваждайте захранващия щепсел на вашия пречиствател за въздух, когато не се използва за 
определен период от време или по време на гръмотевична буря.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар.

Монтажът на продукта трябва да бъде извършен от официален сервизен персонал на 
Samsung или сертифициран местен техник, за да се избегне повреда на захранващия кабел 
или щепсел, което може да бъде опасно.
Разкачете пречиствателя за въздух от източника на захранване, преди да го почиствате или 
ремонтирате.

ЗА УПОТРЕБАТА

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако продуктът е изложен на вода, незабавно го разкачете от електрозахранването и се 
свържете със своя местен сервизен център на Samsung.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар.

Ако забележите шум, мирис на изгоряло или дим от продукта, незабавно преустановете 
употребата му и се свържете със своя местен сервизен център на Samsung.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар.

В случай на изтичане на газ в близост до пречиствателя за въздух, не го докосвайте и не 
се опитвайте да го изключвате от щепсела. Незабавно проветрете стаята и се свържете 
с доставчика си или сертифициран техник за съвет.
 • Не включвайте вентилатора.
 • Произведена искра може да причини експлозия или пожар.

Не издърпвайте захранващия щепсел, докато пречиствателят за въздух работи.
 • Това може да произведе искра, когато отново включвате щепсела, което да доведе до 

експлозия или пожар.
Моля, свържете със своя местен сервизен център на Samsung, когато е необходимо ремонтно 
обслужване.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар.

Не пипайте захранващия щепсел с мокри 
ръце.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете 

токов удар или пожар.
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Мерки за безопасност

Не упражнявайте сила върху 
пречиствателя за въздух и не издърпвайте 
уреда.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете 

пожар, неизправност или нараняване.

Съхранявайте пластмасовата опаковка далеч от деца или я изхвърлете съгласно закона.
 • Следвайте инструкциите, за да предпазите децата от риск от задушаване.

Не вкарвайте пръсти или други предмети във въздушния входен или изходен отвор.
 • Обърнете особено внимание да предпазите децата от нараняване.

Не поставяйте предмети в близост да 
пречиствателя за въздух, тъй като децата 
могат да ги използват, за да се покатерят 
върху продукта.
• Следвайте инструкциите, за да избегнете 

нараняване от прекатурване или падане.

Ако зоната на захранващият щепсел е влязла в контакт с вода, подсушете я щателно, преди 
да използвате пречиствателя за въздух отново.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар.

Не поставяйте метални предмети и подобни предмети в пречиствателя за въздух.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или нараняване.

Не поставяйте тежки предмети върху пречиствателя за въздух.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете неизправност или шум.

Ако някой от електрическите компоненти в пречиствателя за въздух е влязъл в контакт 
с течност или вода, разкачете продукта от електрозахранването и се свържете със своя 
местен сервизен център на Samsung.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар.

НЕ опитвайте да ремонтирате или модифицирате продукта.
 • Използвайте само предпазител със стандартен номинал.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар, пожар, неизправност или нараняване.
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  ВНИМАНИЕ
Дръжте вашия пречиствател за въздух най-малко на 2 метра от телевизори или други аудио-
визуални медии.
 • Той може да бъде повлиян от видео или аудио шум.

Осигурете достатъчно прастранство около пречиствателя за въздух, когато е в експлоатация.
 • Освободете разстояние от всяка страна: най-малко 60 cm и отпред: най-малко 25 cm
 • Вашият пречиствател за въздух е проектиран така, че да поема въздух през предния 

входен отвор за пречистване. Поддържайте зоната около входния отвор чиста и се уверете, 
че и входният, и изходният отвор не са покрити от завеси и други подобни.

Не стъпвайте върху продукта и не поставяйте други предмети върху него (пране, свещи, 
горящи цигари, чинии, лекарства, метални предмети, освежители за въздух и т.н.).
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар, пожар, неизправност или нараняване.

Не наклонявайте и не преобръщайте пречиствателя за въздух, докато захранващият щепсел 
е свързан към контакта.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете неизправност или пожар.

Не използвайте препарат против насекоми или други спрейове на пречиствателя за въздух.
 • Те могат да са вредни и може да предизвикат токов удар, пожар или неизправност.

Не потапяйте пречиствателя за въздух.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете неизправност.

Не работете с продукта с мокри ръце.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар.

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 нанасяйте вода, бензин, разредител, алкохол, ацетон или подобни вещества директно върху 
продукта.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете обезцетяване или деформиране на продукта, токов 

удар или пожар.
Разкачете продукта от източника на захранване, когато го почиствате. Изчакайте вентилаторът да 
спре напълно, преди да почиствате.
 • Следвайте инструкциите, за да избегнете токов удар или пожар.

  ВНИМАНИЕ
Уверете се, че сте изключили електрическия щепсел от контакта, преди да почиствате продукта.



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

БЕЛГИЯ 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

ШВЕЙЦАРИЯ 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/ch/support (немски) 
www.samsung.com/ch_fr/support (френски)

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
www.samsung.com/gr/support

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

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

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?


