
Samsung Luchtreiniger
Gebruikershandleiding
AX47R9080**

 • Dank u voor uw aankoop van deze airconditioner van Samsung. 
 • Voordat u het apparaat bedient, verzoeken we u deze gebruikershandleiding zorgvuldig te 
lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst. 
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Inhoud

Correcte verwijdering van dit product 
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, 
headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade 
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten 
afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om 
te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit 
product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

VERORDENING (EU) Nr. 2019/1782 VAN DE COMMISSIE Ecologische ontwerpvereisten voor externe voedingen: 
www.samsung.com/global/ecodesign_component
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Deze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld voor de veiligheid van de gebruiker en om schade aan 
eigendommen te voorkomen.
Lees deze handleiding daarom grondig door voordat u het product gebruikt.

  WAARSCHUWING
Risico's of onveilige praktijken die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden.

  LET OP
Risico's of onveilige praktijken die kunnen leiden tot licht persoonlijk letsel of materiële schade.

  Aanwijzingen volgen.
  NIET proberen.
  Zorg ervoor dat het apparaat is geaard om elektrische schokken te voorkomen.
  Koppel de voedingsbron los.
  NIET demonteren.

VÓÓR DE INSTALLATIE

  WAARSCHUWING
Sluit alleen aan op een stopcontact dat de nominale stroom kan leveren. Sluit geen andere 
producten aan op het stopcontact. Het stroomsnoer mag niet worden verlengd.
 • Het gebruik van een verdeelstekker met andere producten of het verlengen van het 

stroomsnoer kan elektrische schokken of een brand veroorzaken.
 • Het gebruik van een spanningsomvormer kan elektrische schokken of een brand veroorzaken.
 • Niet voldoen aan de exacte spannings-, frequentie- en/of nominale stroomvereisten kan 

elektrische schokken of brand veroorzaken.
Installeer de luchtreiniger niet in de buurt van een warmtebron en ontvlambare voorwerpen, of 
in gebieden die zeer vochtig of stoffig zijn. Vermijd blootstelling aan olie, gas, direct zonlicht en 
water.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie
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Veiligheidsinformatie

  LET OP
Zorg er bij de installatie van het product voor dat de stekker gemakkelijk kan worden verwijderd 
wanneer dat nodig is.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand als gevolg van elektrische lekkage te 

voorkomen.
 Installeer het product op een vaste, vlakke ondergrond.
 • Volg de instructies om overmatige trillingen, lawaai en werkingsproblemen te voorkomen.

Bewaar een veilige afstand tot omringende voorwerpen.
 • Vrije ruimte aan elke kant: minstens 60 cm, en aan de achterkant minstens 25 cm
 • De ruimte is nodig voor een efficiënte luchtinlaat en een goede reiniging.
 • Zorg dat de inlaat en de uitlaat niet bedekt zijn.

Zorg dat het stroomsnoer niet onder het product bekneld zit.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.

VOOR STROOMTOEVOER

  WAARSCHUWING
Gebruik een droge doek om de stekker en het contactoppervlak af te vegen om ze vrij te houden 
van stof, water en andere ongewenste stoffen.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.

Controleer de positie van de stekker wanneer u deze op een stopcontact aansluit.
 • Als het snoer boven de stekker hangt, kan dat de draden binnenin beschadigen, wat kan leiden 

tot elektrische schokken of brand.
Neem contact op met uw plaatselijke Samsung servicecenter als de stekker of het snoer 
beschadigd is.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn 
serviceagent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit. Gebruik het apparaat niet als de stekker 
of het snoer beschadigd is.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.

Als u de stekker uit het stopcontact haalt, trek dan aan de stekker. Trek niet aan het snoer zelf.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.
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Veiligheidsinform
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Het stroomsnoer mag niet worden geplooid, uitgetrokken of verdraaid. Hang het niet over een 
metalen voorwerp of plaats er geen zwaar voorwerp op. Leg het snoer niet tussen voorwerpen 
of achter de luchtreiniger.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.

  LET OP
Trek de stekker van uw luchtreiniger uit wanneer deze gedurende een bepaalde periode niet 
wordt gebruikt en tijdens een onweersbui.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.

De installatie van het product moet worden uitgevoerd door officieel servicepersoneel van 
Samsung of door een gecertificeerde lokale monteur om te voorkomen dat het stroomsnoer of 
de stekker beschadigd raken, wat gevaarlijk kan zijn.
Koppel de luchtreiniger los van de voedingsbron voordat u deze schoonmaakt of repareert.

VOOR GEBRUIK

  WAARSCHUWING
Als het product wordt blootgesteld aan water, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de 
voedingsbron en contact opnemen met uw lokale Samsung servicecenter.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.

Als u een geluid, brandende geur of rook van het product opmerkt, stop dan onmiddellijk met 
het gebruik ervan en neem contact op met uw lokale Samsung servicecenter.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.

In het geval van een gaslek in de buurt van de luchtreiniger mag u deze niet aanraken of 
proberen los te koppelen. Ventileer de ruimte onmiddellijk en neem contact op met uw 
leverancier of een gecertificeerde monteur voor advies.
 • Zet de ventilator niet aan.
 • Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.
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Trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het gebruik van de luchtreiniger.
 • Dit kan een vonk veroorzaken bij het opnieuw aansluiten van de stekker, wat kan leiden tot een 

explosie of brand.
Neem contact op met uw lokale Samsung servicecenter wanneer u reparatieservice nodig hebt.
 • Volg de instructies om storingen, waterlekkage, elektrische schokken of brand te voorkomen.

Raak de stekker niet aan met natte handen.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.

Sla niet te hard op het product en trek of druk niet te hard aan of op het voorpaneel.
 • Doet u dat toch, dan kan dat leiden tot brand, een storing aan het product, letsel, lawaai of 

vervorming.
Bewaar de plastic verpakking buiten het bereik van kinderen of gooi deze weg volgens de 
wettelijke voorschriften.
 • Volg de instructies om kinderen te beschermen tegen verstikkingsgevaar.

Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de luchtinlaat of -uitlaat.
 • Zorg er vooral voor dat kinderen tegen letsel worden beschermd.
 • Let er vooral op dat u uw vingers niet verwondt door ze tussen het voorpaneel en het product te 

plaatsen wanneer het voorpaneel sluit.
Plaats geen voorwerpen in de buurt van de luchtreiniger, want kinderen kunnen dat gebruiken 
om op het product te klimmen.
 • Volg de instructies om letsel door kantelen of vallen te voorkomen.

Als het stekkergedeelte in contact is gekomen met water, droogt u het volledig af voordat u de 
luchtreiniger weer gebruikt.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.

Steek geen metalen of soortgelijke voorwerpen in de luchtreiniger.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of letsel te voorkomen.

Plaats geen zwaar voorwerp op de luchtreiniger.
 • Volg de instructies om storingen of lawaai te voorkomen.

DB68-08518A-01_IB_ACR_AX9500R Small_EU_NL_.indd   6 2020-03-18   오후 5:18:50



7Nederlands

Veiligheidsinform
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Als een van de elektrische onderdelen in de luchtreiniger in contact is gekomen met vloeistof 
of water, koppel het product dan los van de voedingsbron en neem contact op met uw lokale 
Samsung servicecenter.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.

Probeer het product NIET zelf te repareren of aan te passen.
 • Gebruik alleen de standaard nominale zekering.
 • Volg de instructies om elektrische schokken, brand, storingen of letsel te voorkomen.

  LET OP
Houd uw luchtreiniger op minstens 2 meter afstand van een tv of andere audio/visuele media.
 • Ze kunnen worden beïnvloed door video- of audioruis.

Gebruik de luchtreiniger zonder obstakels in de buurt.
 • Ten minste 60 cm van beide zijden van het product, ten minste 25 cm van de inlaat van het 

product en ten minste 100 cm van de uitlaat van het product
 • Dit product is ontworpen om verontreinigde lucht op te nemen, te zuiveren en vrij te geven. Als 

er een obstakel is in de buurt, kan de zuiveringscapaciteit afnemen.
Ga niet op het product staan en plaats er geen andere voorwerpen op (wasgoed, kaarsen, 
brandende sigaretten, borden, geneesmiddelen, metalen voorwerpen, luchtverfrissers, enz.).
 • Volg de instructies om elektrische schokken, brand, storingen of letsel te voorkomen.

Kantel of draai de luchtreiniger niet om terwijl de stekker in het stopcontact zit.
 • Volg de instructies om storingen of brand te voorkomen.

Gebruik geen insectwerende of andere sprayproducten op de luchtreiniger.
 • Ze kunnen schadelijk zijn en elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken.

Dompel de luchtreiniger niet onder.
 • Volg de instructies om storingen te voorkomen.
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Raak het product niet aan met natte handen.
 • Volg de instructies om elektrische schokken te voorkomen.

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder en personen met een 
verminderd fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen of gebrek aan kennis en ervaring indien er 
toezicht op hen wordt gehouden of ze aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik 
en de risico’s hiervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.   
Het reinigen en dagelijkse onderhoud van het apparaat mag niet zonder supervisie door 
kinderen worden uitgevoerd.

VOOR REINIGING

  WAARSCHUWING
Breng geen water, benzeen, verdunner, alcohol, aceton of soortgelijke stoffen rechtstreeks op 
het product aan.
 • Volg de instructies om verkleuring of vervorming van het product, elektrische schokken of 

brand te voorkomen.
Koppel het product los van de voedingsbron voordat u het schoonmaakt. Wacht tot de ventilator 
volledig is gestopt voordat u begint schoon te maken.
 • Volg de instructies om elektrische schokken of brand te voorkomen.

  LET OP
Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact trekt voordat u het product schoonmaakt.
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Inhoud van de verpakking

Accessoires

Voorfilter 
1 st.

Ontgeuringsfilter 
1 st.

Stofopvangfilter 
1 st. 

Gebruikershandleiding  
1 st.

Voedingsadapter 
1 st.

¹⁾  Het ontgeuringsfilter en het stofopvangfilter zijn vervangingsfilters. Ze kunnen niet opnieuw worden 
gebruikt door ze met water te wassen.

  OPMERKING
 • Nadat u een vervangingsfilter heeft vervangen door een nieuwe, gooit u het oude filter weg met het 

gewone huisvuil.
 • U mag geen andere soorten filters gebruiken dan die welke bij het product worden geleverd.

 ‐ Als u een vervangingsfilter koopt, controleer dan of dat hetzelfde type filter is.

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking
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In een oogopslag

Het productontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de 
kwaliteit te verbeteren.

Voorkant

03

01

02
04

In een oogopslag

In een oogopslag

01 Knoppen
02 Luchtuitlaat / Voorpaneel

03 Scherm

04 Handgreep (beide aan onderkant)

Achterkant

05

01

03

04

06

02

07

Verwijderbare sticker

01 Module-aansluiting
02 Luchtinlaat / Achterpaneel

03 Laser PM-sensor

04 Gassensor

05 Stofopvangfilter

06 Ontgeuringsfilter

07 Voorfilter
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In een oogopslag

Knoppen

03

09

01

07 10

04

11

05 06

08

02

01 Stroomindicator
02 Indicator voor ventilatiesnelheid

03 Indicator Wind-Free-modus

04 Indicator vergrendelingsmodus

05 Filtervervangingsindicator

06 Indicator wifi-functie

07 Knop Aan/uit

08 Knop Ventilatorsnelheid

09 Wind-Free-modus / Sleep-knop

10 Knop sluiten

11 Luchtkwaliteit / Filterresetknop

Bixby is de naam van een AI-oplossing van Samsung waarmee u het product met spraak kunt bedienen.  
Om de spraakherkenningsfunctie te gebruiken, moet u de app SmartThings op uw smartphone met 
het product verbinden. Als het product spraakherkenning niet rechtstreeks ondersteunt, kunt u enkele 
functies alleen bedienen met Bixby op uw smartphone van Samsung.
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In een oogopslag

Scherm

03

02

01

PM10, PM2,5, PM1,0-identificatiescherm

Gasidentificatie-indicator

01 PM10, PM2.5, PM1.0, GAS-
zuiverheidskleurenscherm

02 PM10, PM2.5, PM1.0, GAS-statusscherm

03 PM10, PM2.5, PM1.0-concentratiescherm

  OPMERKING
 • PM10: Stof in de lucht met een diameter van 10 ㎛ of 

minder
 ‐ Fijne deeltjes met ongeveer 1/5 van de diameter 

van een mensenhaar
 • PM2.5: Stof in de lucht met een diameter van 2,5 ㎛ 

of minder
 ‐ Fijne deeltjes met ongeveer 1/20 van de diameter 

van een mensenhaar
 • PM1.0: Stof in de lucht met een diameter van 1,0 ㎛ 

of minder
 ‐ Fijne deeltjes met ongeveer 1/50 van de diameter 

van een mensenhaar
* Diameter van een mensenhaar: 50–70 ㎛

De stroomadapter aansluiten
Voordat u de luchtreiniger gebruikt, sluit u de stroomadapter aan op het product.

Controleer de verticale richting van de stroomadapter 
en sluit deze vervolgens aan op de poort aan de 
achterzijde van het product.
 • Schuif de stroomadapter helemaal naar binnen tot 

deze vastklikt.

  OPMERKING
 • Het product werkt niet als u de stroomadapter niet 

helemaal naar binnen schuift.

  LET OP
 • Zorg ervoor dat de adapter niet beschadigd raakt.
 • Gebruik geen beschadigde adapter. Volg de 

instructies om elektrische schokken of brand te 
voorkomen.
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In een oogopslag

De stroomadapter loskoppelen

Koppel de stroomadapter los van het product zoals 
aangegeven in de afbeelding.
 • Voordat u producten koppelt of ontkoppelt, moet u 

de stroomadapters loskoppelen.

  LET OP
 • Trek niet aan het snoer van de stroomadapter.

De filters verwijderen

Wanneer u voor de eerste keer een vervangingsfilter gebruikt of dit vervangt door een nieuw, verwijder 
dan de vinylverpakking.

STAP 1  Open het achterpaneel.
 • Steek uw vingers in beide groeven aan de bovenkant 

van het achterpaneel en trek het paneel dan naar 
voren.

STAP 2   Verwijder het voorfilter.

STAP 3   Verwijder het beschermende schuim.
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In een oogopslag

In een oogopslag

STAP 4   Verwijder het ontgeuringsfilter.

STAP 5   Verwijder het   stofopvangfilter.

Ontgeuringsfilter

Stofopvangfilter

STAP 6    Verwijder de vinylverpakking van het 
ontgeuringsfilter en het   stofopvangfilter.

 • Verwijder ook het zwarte doekje in de 
vinylverpakking van het ontgeuringsfilter.
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In een oogopslag

De filters monteren

STAP 1   Plaats het stofopvangfilter.
 • Laat de filters in de groeven aan de onderkant 

rusten.
 • Controleer de insteekrichting voordat u de filters 

plaatst.

STAP 2   Plaats het ontgeuringsfilter.

STAP 3   Plaats het voorfilter.

 • Steek de haken van het filter in de groeven aan de 
onderkant van het product en druk vervolgens licht 
tegen het apparaat.

STAP 4   Sluit het achterpaneel.

 • Steek de haak op het paneel eerst in de groef aan 
de onderkant van het apparaat en druk dan licht tot 
deze vastklikt.
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In een oogopslag

In een oogopslag

STAP 5    Na het vervangen van de filters, reset u het 
filteralarm.

 • Houd de [  ]-knoppen 3 seconden of langer 
ingedrukt.

  OPMERKING
 • Wanneer de filters moeten worden vervangen, licht 

het filteralarm rood op met een piepend geluid.
 • Bij de filtervervanging vervangt u de filters 

door nieuwe en reset u de herinnering voor 
filtervervanging.

 • Wanneer de filters verzadigd zijn met 
omgevingsgeuren en dus stinken, vervang ze 
dan door nieuwe en stel de herinnering voor 
filtervervanging opnieuw in.

01

02

  OPMERKING
 • Houd wanneer mogelijk ramen en deuren 

gesloten terwijl het product draait. Ventileer 
de lucht regelmatig om een hoge concentratie 
koolstofdioxide te vermijden wanneer u de 
ruimte gedurende een bepaalde tijd afgesloten 
houdt. Wanneer de filters een lichte geur hebben, 
vermindert regelmatige ventilatie ook de geur.

 • Verwijder het beschermende vinyl dat de knoppen 
bedekt nadat het product is ingeschakeld en het 
voorpaneel volledig is geopend.
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In een oogopslag

De filters gebruiken

 • Als u het product zonder de filters gebruikt, wordt het reinigingseffect verminderd en kan het 
luchtstroomgeluid tijdens het gebruik abnormaal hard zijn.

 • Het is mogelijk dat u een subtiele geur van verse filters opmerkt wanneer u uw nieuw aangekochte 
luchtreiniger voor het eerst gebruikt.
 ‐ Die geur zal na ongeveer een dag vanzelf verdwijnen.

 • De reinigings- en vervangingscycli van de filters kunnen variëren naargelang de werkingsomgeving.
 • De herinnering voor filtervervanging houdt rekening met de bedrijfstijd van het product en licht 

op wanneer de filters de maximale werkingstijd bereiken. De frequentie van de filterreiniging en 
-vervanging kan variëren naargelang de werkingsomgeving.

 • De vervangingscycli van de ontgeuringsfilter en de stofopvangfilter bedragen 6 maanden tot 1 jaar 
wanneer het product 24 uur per dag in werking is. De levensduur van het filter is gerelateerd aan de 
luchtkwaliteit in de werkingsomgeving. Hoe meer de binnenlucht vervuild is, hoe korter de levensduur 
van het filter.

 • Wanneer de levensduur van het filter is bereikt, gaat de herinnering voor filtervervanging branden, 
zodat u weet wanneer u de filters moet vervangen. Als de filters echter te vuil zijn of stinken of 
als de ventilatorsnelheid snel afneemt, vervang ze dan door nieuwe, zelfs als de herinnering voor 
filtervervanging nog niet oplicht.

 • Als u het product gebruikt nadat het 2 weken of meer niet is gebruikt, of als er een geur is, laat het 
product dan 4 uur of langer in een goed geventileerde ruimte op hoge ventilatorsnelheid draaien, of 
droog de filters 4 uur of langer in het zonlicht. Dat kan helpen om geuren uit de filters te verwijderen.

 • Als de filters stinken wanneer u het product bedient, betekent dit dat het tijd is om ze te vervangen 
omdat ze verzadigd zijn met de omgevingsgeuren. Vervang de filters door nieuwe exemplaren.
 ‐ De filters zijn een verbruiksartikel en worden niet gratis vervangen, zelfs niet tijdens de gratis 

garantieperiode.
 • Om een nieuwe vervangingsfilter aan te schaffen, kunt u contact opnemen met een lokaal Samsung 

servicecenter of surfen naar www.samsung.com.
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In een oogopslag

In een oogopslag

Ontgeuringsfilter

Het ontgeuringsfilter verwijdert effectief dagelijkse geuren zoals badkamer- en voedselgeuren.
 • In een ruimte met aanhoudende geuren kan het product doeltreffender geuren bestrijden als de 

ruimte eerst wordt geventileerd.
 ‐ Als u het product gebruikt bij het koken van voedsel met een sterke geur, kan het ontgeuringsfilter 

verzadigd raken met de geur. Dan begint het product eerder te stinken dan dat het de geur 
elimineert, of de levensduur van het ontgeuringsfilter kan snel korter worden, wat leidt tot een 
snellere vervangingstijd.

 • Koolmonoxide (CO) is een erg schadelijk gas dat niet door het ontgeuringsfilter kan worden verwijderd 
en meestal van buitenaf wordt aangevoerd.

 • Maak het ontgeuringsfilter niet schoon met water. Wanneer u het product gebruikt, zorg er dan ook 
voor dat u het filter uit de buurt van water houdt.

Stofopvangfilter

Het stofopvangfilter verwijdert fijn stof, sigarettenrookdeeltjes en meer uit de lucht.
 • Maak het stofopvangfilter niet schoon met water. Wanneer u het product gebruikt, zorg er dan ook voor 

dat u de filters uit de buurt van water houdt.
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De stroomvoorziening in-/uitschakelen
 • Druk op de Aan/uit-knop. De luchtreiniger wordt 

ingeschakeld met een waarschuwingsgeluid en begint 
automatisch te werken.
 ‐ De sensorvoorbereiding begint bij het opstarten met 

een indicatie  op het scherm en duurt 12 seconden. De 
luchtkwaliteit wordt dan aangegeven door de kleur en 
het concentratieniveau.

 ‐  Kleurindicator voor zuiverheid: PM10, PM2.5, PM1.0, GAS
 ‐ Concentratiescherm: PM10, PM2.5, PM1.0

Scherm voor laden sensor

 • Het product werkt met het voorpaneel ongeveer 30 mm 
geopend.  
Wanneer u echter pas na het aansluiten van het 
stroomsnoer voor het eerst de stroom inschakelt, wordt het 
voorpaneel ongeveer 40 mm geopend. Vervolgens wordt 
het voorpaneel met ongeveer 10 mm gesloten en begint 
het product te werken.

 • Wanneer u de stroom uit- en weer inschakelt, werkt het 
product op de laatst gebruikte ventilatorsnelheid.

  OPMERKING
 • Wanneer het luchtkwaliteitsniveau tijdens de werking 

gedurende een bepaalde periode gelijk blijft, gaan 
alle indicatoren en schermen, met uitzondering van 
de kleurindicatoren voor zuiverheid, uit en wordt de 
energiebesparingsmodus van het product geactiveerd.  
(Dit is niet van toepassing bij gebruik van het product in de 
Sleep-modus.)

Als u een geluidssignaal hoort wanneer u het stroomsnoer aansluit, betekent dit dat de stroom 
normaal is aangesloten.

Werking eigenschappen

Werking eigenschappen
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Werking eigenschappen

De ventilatorsnelheid instellen
Gebruik de knop om de intensiteit te selecteren van de 
luchtstroom om de binnenlucht te reinigen.
 • Druk op de knop [  ] om de gewenste ventilatorsnelheid 

te selecteren.
 ‐ Elke keer dat u op de knop drukt, verandert de 

ventilatorsnelheid in de volgorde Laag → Gemiddeld → 
Hoog → Automatisch → Laag.

 • In de Auto-modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch 
aangepast aan het deeltjes- en geurniveau in de omgeving 
om de ruimte schoon te houden.
 ‐ Wanneer het product gedurende een bepaalde tijd in 

de Auto-modus werkt en de binnenlucht schoon wordt, 
komt het voorpaneel terug in de behuizing van het 
product en schakelt de werkingsmodus over naar de 
modus "Auto + Energiebesparing".

 ‐ De Energiebesparingsmodus wordt automatisch 
gedeactiveerd wanneer de binnenlucht slecht wordt, 
of u kunt deze annuleren door handmatig een 
ventilatorsnelheid te selecteren.

 • Indicaties ventilatorsnelheid

Laag

Middelmatig

Hoog

Auto

Wind-Free-modus
Gebruik de Wind-Free-modus om de lucht te zuiveren met 
een zachte luchtstroom. Wanneer u de Wind-Free-modus 
start, komt het voorpaneel terug in de behuizing van het 
product.
 • Als u de Wind-Free-modus annuleert terwijl deze actief is, 

keert het product terug naar de vorige modus. 

Annuleren
 • Druk op de [  ]-knop of [  ]-knop.
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Sleep-modus
De Sleep-modus zorgt voor een zuivere, rustige en 
comfortabele kamer voor een goede nachtrust.

 • Houd de [  ]-knop gedurende 3 seconden of meer 
ingedrukt om de Sleep-modus van het product te activeren.

 • Houd de [  ]-knop gedurende 3 seconden of langer 
ingedrukt om de Sleep-modus in of uit te schakelen.

 • In de Sleep-modus is het voorpaneel gesloten, is het voorste 
scherm uitgeschakeld en brandt alleen de stroomindicator.

 • Als u de ventilatorsnelheid wijzigt wanneer de Sleep-modus 
gedurende 10 seconden of langer actief is geweest, wordt 
de modus geannuleerd en verschijnt het scherm voor het 
laden van de sensor.  
(Zie 'Scherm voor het laden van de sensor' op pagina 19.) 

Annuleren
 • Houd de [  ]-knop 3 seconden of langer ingedrukt, of 

druk op de [ ]-knop.

Vergrendelingsfunctie
Gebruik deze functie om alle knoppen te vergrendelen en 
onbedoelde bediening van knoppen te voorkomen, vooral 
door kinderen.
 • Houd de [  ]-knop langer dan 3 seconden ingedrukt.  

Er klinkt een "Ding"-geluid en alle knoppen zijn 
vergrendeld.

 • Alle knoppen worden ontoegankelijk als de 
vergrendelingsfunctie is ingeschakeld.

Annuleren
 • Houd de [  ]-knoppen 3 seconden of langer ingedrukt. 

De vergrendelingsfunctie wordt na een pieptoon 
vrijgegeven.
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De herinnering voor het vervangen van het 
filter resetten
Gebruik de functie Filter Reset om de herinnering voor het 
vervangen van het filter te resetten na het vervangen van het 
ontgeuringsfilter of de stofopvangfilters. Het product laat u 
automatisch weten wanneer u ze moet vervangen.
 • Als u een pieptoon hoort en de filtervervangingsindicator 

rood oplicht terwijl het product werkt, vervang dan de 
vervangingsfilters door nieuwe. Houd dan de [  
]-knop gedurende 3 seconden of langer ingedrukt 
om de herinnering voor het vervangen van het filter 
te resetten. Er klinkt een "D-D-Ring"-geluid en de 
filtervervangingsindicator knippert twee keer en gaat uit.

 • Wanneer u een filter om een andere reden hebt vervangen 
voordat de filtervervangingsindicator rood oplicht, houdt u 
de [  ] gedurende 3 seconden of langer ingedrukt om 
de herinnering voor het vervangen van het filter te resetten.

  LET OP
 • Als u de herinnering voor het vervangen van het filter reset 

wanneer de filters niet door nieuwe worden vervangen of 
wanneer er geen filters in het product zijn geïnstalleerd, 
worden de herinneringen voor het vervangen van het filter 
mogelijk niet normaal weergegeven.

  OPMERKING
 • Als de filters moeten worden vervangen, wordt de 

waarschuwing'Filter' gedurende 10 seconden op het scherm 
weergegeven wanneer de stroom wordt ingeschakeld.
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Voorbeeld van PM10-zuiverheidsindicaties

Voorbeeld van een gaszuiverheidsindicatie

De luchtkwaliteit controleren
Gebruik de luchtkwaliteitsfunctie om de kleurindicator voor 
zuiverheid voor PM10, PM2.5, PM1.0of GAS en de concentratie 
voor PM10, PM2.5of PM1.0 op het scherm weer te geven.
 • Standaard geven zowel de kleurindicator voor zuiverheid 

als het concentratiescherm voor PM10, PM2.5 en PM1.0 de 
zuiverheidsstatus van de PM10 weer.

 • Telkens wanneer u op de [  ]-knop drukt wanneer het 
product werkt, wordt de zuiverheidsinformatie weergegeven 
in de volgorde PM10 → PM2.5 → PM1.0 → GAS. PM2.5 
zuiverheid, PM1.0 zuiverheid, en GAS zuiverheid worden elk 
gedurende 10 seconden weergegeven als er geen invoer van 
de gebruiker is, en vervolgens wordt de PM10 zuiverheid 
automatisch verder weergegeven.
 ‐ Als PM2.5 zuiverheid, PM1.0 zuiverheid, of GAS 

zuiverheid slechter is dan PM10 zuiverheid, wordt de 
slechtste waarde weergegeven. Als ze allemaal hetzelfde 
zijn, wordt PM10 zuiverheid weergegeven.

 • Luchtkwaliteitsniveau

Veront-
reinigingsniveau

PM10-
concentratie 

 (㎍/m³)

PM2.5 / PM1.0-
concentratie  

 (㎍/m³)

Gasveront-
reinigingsniveau

Zeer slecht Rood 151 en hoger 76 en hoger 4
Slecht Geel 81 - 150 36 - 75 3

Middelmatig Groen 31 - 80 16 - 35 2
Goed Blauw 30 en lager 15 en lager 1

 • De meting PM10, PM2.5 en PM1.0 wordt weergegeven in de 
nummers 05 - 999.

  OPMERKING
 • Wanneer het luchtkwaliteitsniveau tijdens de werking 

gedurende een bepaalde periode gelijk blijft, gaan 
alle indicatoren en schermen, met uitzondering van 
de kleurindicatoren voor zuiverheid, uit en wordt de 
energiebesparingsmodus van het product geactiveerd.  
(Dit is niet van toepassing bij gebruik van het product in de 
Sleep-modus.)
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 • De stofconcentratie kan variëren naargelang de 
omgevingsomstandigheden (bijvoorbeeld wanneer het product 
zich in de buurt van een bouwplaats, weg of stoffen bank bevindt, 
of wanneer een stofzuiger wordt gebruikt of beddengoed en 
kleding in de buurt van het product worden opgevouwen, etc.).

 • De volgende omstandigheden kunnen tijdelijk hoge waarden van 
het PM-niveau veroorzaken:
 ‐ wanneer het product wordt gebruikt in de buurt van wollige 

tapijten of bij dierenartsen, in kledingwinkels of op andere 
plaatsen die gevoelig zijn voor hoge vochtigheid, rook of 
besmetting;

 ‐ wanneer luchtbevochtigers, elektrische snelkookpannen, 
sproeiers en dergelijke in dezelfde ruimte worden gebruikt

 ‐ Wanneer het product wordt gebruikt op plaatsen waar 
buitenlucht met stof of andere soorten luchtvervuiling 
binnenstroomt (bv. in de buurt van het HVAC of de 
ventilatiesystemen van het gebouw, of loszittende 
raamkozijnen)

 • De gasverontreinigingswaarde kan worden beïnvloed door sterk 
ruikende huishoudartikelen zoals luchtverfrissers, deodorants en 
wasmiddelen.

 • Als u meer dan één luchtreiniger in dezelfde ruimte gebruikt, kan 
het zijn dat de stofconcentratie verschilt per apparaat aangezien 
ze de luchtcirculatie beïnvloeden. De stofconcentratiewaarde 
kan variëren naargelang de gebruikte sensor of het gebruikte 
product.

 • Als er geen verandering is wat de intensiteit van het gas 
(geur) betreft, wordt dit mogelijk niet weerspiegeld in de 
gasverontreinigingswaarde, ook al is het duidelijk te ruiken.

 • De PM-niveaus op het scherm kunnen afwijken van de officiële 
voorspellingen.

 • Nabije elektromagnetische golven of elektrische ruis kunnen 
tijdelijk een verhoogd PM-niveau veroorzaken.

 • Als de zuiverheid van PM10 gedurende een bepaalde periode 
op het niveau Zeer slecht blijft, wordt de waarschuwing ‘Alert’ op 
het scherm weergegeven. Als u het alarm ziet, controleer dan de 
omgeving. 
De waarschuwing verdwijnt wanneer het product wordt 
uitgeschakeld of in de Sleep-modus wordt gezet. Als er een 
knop wordt ingedrukt, wordt de waarschuwing de volgende 10 
minuten niet weergegeven.
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 • U kunt twee luchtreinigers verticaal koppelen om ze 
als één product te gebruiken.
 ‐ Bij gekoppeld gebruik kunt u beide luchtreinigers 

bedienen door alleen het bovenste product te 
bedienen. Het onderste product werkt dan op 
dezelfde manier als het bovenste product.

 ‐ Wanneer het bovenste product echter in werking 
is, kunt u het onderste product afzonderlijk in- of 
uitschakelen.

 ‐ Het scherm brandt alleen op het bovenste 
product en alleen de voedingsstatus is zichtbaar 
op het onderste product.

 ‐ U kunt de luchtuitlaat van het product aan de 
bovenkant 360 graden draaien.

 • Zorg dat u bij het koppelen en ontkoppelen van de 
producten de voeding telkens uitschakelt en de 
handgrepen gebruikt.

 • Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund 
als dit product wordt gekoppeld met een eerder 
uitgebracht model.

Gebruik van gekoppelde luchtreinigers
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Gebruik van gekoppelde luchtreinigers

Luchtreinigers koppelen

STAP 1   Open de module-aansluiting op het onderste 
product.

 • Duw en draai de module-aansluiting op het product 
dat zich aan de onderkant bevindt.

STAP 2  Koppel de voeding van het bovenste product los.
 • Koppel de stroomadapter los van het product dat 

zich bovenaan bevindt.
 ‐ Bij gekoppelde producten wordt de stroom 

geleverd via het onderste product.
Bewaar de losgekoppelde stroomadapter op een 
aparte plaats.

STAP 3  Koppel het bovenste en onderste product.
 • Lijn het product dat bovenaan wordt geplaatst 

uit met de module-aansluiting aan de bovenzijde 
van het product dat onderaan wordt geplaatst en 
monteer beide producten.

  LET OP
 • Als de producten worden gemonteerd zonder dat ze 

zijn uitgelijnd met de module-aansluiting, kan dat 
het product doen vallen of schade aan het product 
of persoonlijk letsel veroorzaken. 
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Luchtreinigers ontkoppelen

STAP 1 Verwijder het bovenste product.
 • Houd de onderste handgrepen van het bovenste 

product vast en verwijder het.

  LET OP
 • Controleer of het onderste product stabiel is 

geïnstalleerd.
 • Houd bij het verplaatsen van het bovenste product 

de handgrepen vast en let op dat u het niet laat 
vallen.

STAP 2   Sluit de voeding op het ontkoppelde product 
aan.

 • Sluit de stroomadapter aan op het ontkoppelde 
bovenste product.

STAP 3    Sluit de module-aansluiting op het onderste 
product.

 • Draai de module-aansluiting aan de bovenzijde van 
het onderste product.

  OPMERKING
 • Voordat u een product alleen gebruikt, moet u de 

aansluiting van de module zo draaien dat deze op zijn 
oorspronkelijke positie wordt geplaatst.

Handgreep

Afzonderlijk gebruik Gekoppeld gebruik
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Gebruik van gekoppelde luchtreinigers

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van gekoppelde luchtreinigers

  LET OP

Pieptoon
Pieptoon

Pieptoon

U kunt slechts twee producten koppelen.
 • Als er drie of meer producten worden 

gekoppeld, werken ze niet en klinkt er continu 
een "piep piep piep"-geluid. De producten 
kunnen vallen en productschade of persoonlijk 
letsel veroorzaken.

  OPMERKING
 • Als er drie of meer producten worden 

gekoppeld, wordt de waarschuwing  
“2 Only” weergegeven op het scherm.

Stapel de producten niet in twee fasen op elkaar 
en sluit de voeding niet aan op elk product. 
Wanneer u producten in twee fasen op elkaar 
stapelt, moet u ze koppelen met behulp van de 
module-aansluiting.
 • Anders kan dat het product doen vallen of 

schade veroorzaken.

Plaats geen voorwerpen in de buurt van de 
gekoppelde producten waardoor kinderen op de 
producten kunnen klimmen.
 • Als u dat toch doet, kan het product vallen of 

beschadigd raken en kunnen kinderen vallen 
en gewond raken.
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  LET OP

Plaats geen vloeistoffen op de producten 
wanneer elk product afzonderlijk wordt gebruikt 
of wanneer gekoppelde producten worden 
gebruikt.
 • Vloeistoffen die in het product terechtkomen, 

kunnen leiden tot storingen aan het product en 
tot vervuiling van het filter.

 • Koppel geen producten en gebruik geen 
gekoppelde producten op een vloer die schuin 
of niet vlak is.

 • Zelfs een kleine impact kan het product doen 
vallen.

Koppel geen producten en gebruik geen 
gekoppelde producten op een tafel.
Bij het koppelen van producten moet u ze op 
de vloer zetten en koppelen met behulp van de 
module-aansluiting.
 • Anders kan dat het product doen vallen of 

schade of letsel veroorzaken.

Plaats geen voorwerpen op de producten 
wanneer elk product afzonderlijk wordt gebruikt 
of wanneer gekoppelde producten worden 
gebruikt.
 • Doet u dat toch, dan kan het product 

verkleuren of vervormen door lijmen en 
rubbers.
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Reiniging en onderhoud

De buitenkant van de luchtreiniger schoonmaken
 • Maak een zachte doek vochtig met lauw water en wring deze uit, en veeg de buitenkant van het 

product ermee schoon.
 • Veeg de groeven aan de voor- en achterpanelen schoon met een wattenstaafje.
 • Als het te moeilijk is om het stof van het voor- of achterpaneel te verwijderen, verwijder dan het 

paneel en was het met water.

  LET OP
 • Veeg het product niet schoon met een alkalisch reinigingsmiddel.
 • Veeg het productoppervlak niet schoon met zwavelzuur, zoutzuur of organische oplosmiddelen 

(verdunner, kerosine, aceton, enz.). Plak geen sticker op het product. Als u dat toch doet, kan dit het 
productoppervlak schade toebrengen.

De sensoren schoonmaken

 • Als er stof of vreemd materiaal op een sensor zit, 
gebruik dan een stofzuiger om de sensor en zijn 
omgeving schoon te maken.

  LET OP
 • Plaats geen stof in de sensoropeningen.

 Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact trekt voordat u het product schoonmaakt.

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
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Het voorpaneel schoonmaken en drogen

01

02

03

Droog en monteer vervolgens 
opnieuw

STAP 1 Verwijder het voorpaneel.
 • Houd het voorpaneel vast en trek het naar voren 

totdat het is verwijderd.
 ‐ Als u moeite hebt om het voorpaneel te 

verwijderen omdat het gesloten is, schakelt u de 
voeding in, haalt u de stekker uit het stopcontact 
terwijl het voorpaneel open is en verwijdert u het 
voorpaneel.

STAP 2 Maak het voorpaneel schoon en droog het.
 • Veeg al het vuil of vreemd materiaal op het 

voorpaneel weg met water of een zachte doek.
 • Na het schoonmaken met water droogt u het 

voorpaneel grondig af voordat u het weer op het 
product monteert.

STAP 3 Plaats het voorpaneel terug.
 • Steek de haak aan de onderkant van het voorpaneel 

in de onderste bevestigingsgroef en druk vervolgens 
het voorpaneel midden bovenaan in, zodat het aan 
het product wordt bevestigd.
 ‐ Als het voorpaneel open is, sluit u het stroomsnoer 

aan en schakelt u het product in zodat het 
product werkt en het voorpaneel terugkeert naar 
zijn gesloten positie. 
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Reiniging en onderhoud

De filters schoonmaken en drogen

  OPMERKING
 • Voor het verwijderen of monteren van de filters, zie pagina's 13 en 15.

Het voorfilter schoonmaken
 • Als u stofophopingen ziet, verwijder dan eerst het 

grove stof met een stofzuiger en spoel vervolgens 
het filter af met lauwwarm water.
 ‐ Schoonmaakinterval: 2 weken (als het product 24 

uur per dag wordt gebruikt)

  LET OP
 • Bij het schoonmaken van het voorfilter kan 

het wrijven met een borstel of een soortgelijk 
gereedschap de superfijne vezels beschadigen.

De filters drogen
 • Houd de filters in de schaduw en uit de buurt van 

direct zonlicht tot ze volledig droog zijn.
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1    De stroomaansluitingen controleren
Controleer het product en het toegangspunt op de 
stroom zijn aangesloten.

2   Installatie en verbinden met een Wi-
Fi-toegangspunt met behulp van uw 
smartphone

1 Om het product met een Wi-Fi-netwerk 
te verbinden, schakelt u Wi-Fi aan 
onder 'Settings > Wi-Fi' en selecteert u 
vervolgens het toegangspunt waarmee 
moet verbonden worden.

 • Namen van draadloze toegangspunten (SSID's) 
mogen alleen alfanumerieke tekens bevatten. 
Als een SSID een speciaal teken bevat, moet 
u hem een andere naam geven alvorens er 
verbinding mee te maken.

 • Dit product ondersteunt alleen Wi-Fi 2,4 GHz.

SAMSUNG_2G

SAMSUNG_5G

Aan

Selecteer

2 'Switch to mobile data' uitschakelen bij 
'Settings > Wi-Fi' op uw smartphone

 • Als 'Switch to mobile data' of 'Adaptive Wi-Fi' 
ingeschakeld is, kunt u geen verbinding maken 
met het netwerk. Zorg ervoor dat deze functies 
uitgeschakeld zijn voordat u met het netwerk 
verbinding maakt.

Advanced

Switch to mobile data
Insert SIM card to use mobile data.

Advanced

Uit Uit

  OPMERKING
 • De installatie kan verschillen, afhankelijk van 

uw smartphonemodel, het besturingssysteem 
en de fabrikant.

3 De internetverbinding controleren
 • Controleer nadat u met Wi-Fi verbinding hebt 

gemaakt of uw smartphone met het internet is 
verbonden.

  OPMERKING
 • Een firewall kan verhinderen dat uw 

smartphone verbinding maakt met het internet. 
Neem contact op met uw internetprovider om 
het probleem op te lossen.

3   De app SmartThings downloaden en 
uw Samsung-account registreren

1 De Samsung SmartThings-app downloaden
 • Zoen naar 'SmartThings' op Play Store of App 

Store en download de app SmartThings naar uw 
smartphone.

 • Als de app SmartThings als op uw smartphone 
geïnstalleerd is, werk hem dan naar de nieuwste 
versie bij.

SmartThings
Samsung Electronics Co., Ltd.

  OPMERKING
 • Voor tablets die niet ondersteund worden door 

de app SmartThings en voor de smartphones 
met een besturingssysteem dat ouder is dan de 
aanbevolen versies, kan de app SmartThings 
mogelijk niet worden gevonden.
 ‐ Android OS 6,0 of later (met ten minste 2 GB 

RAM) is aanbevolen.
 ‐ Ondersteunde schermresoluties: 1280 x 720 

(HD), 1920 x 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD)

Om de app SmartThings te gebruiken, verbindt u het product met het netwerk in de hieronder beschreven volgorde.  
De getoonde afbeeldingen kunnen verschillen, afhankelijk van uw smartphonemodel, het besturingssysteem en de fabrikant. 
U moet het Wi-Fi-toegangspunt alleen instellen wanneer u het product met een Wi-Fi-netwerk verbindt. Zodra het product 
verbonden is, kunt u de app SmartThings gebruiken via Wi-Fi, 3G, LTE 5G of meer draadloze netwerken.

SmartThings-app

SmartThings-app
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SmartThings-app

 • De SmartThings-app is niet compatibel met 
sommige Apple-apparaten zoals de iPad en 
sommige smartphones.
 ‐ iPhone 6 of later met iOS 10,0 of later wordt 

ondersteund.
 ‐ Ondersteunde schermresoluties: 1334x750, 

1920x1080
 • De SmartThings-app kan zonder voorafgaande 

kennisgeving wijzigen om de bruikbaarheid en 
prestaties van het product te verbeteren.

2 Uw Samsung-account registreren
 • U hebt een Samsung-account nodig om de app 

SmartThings te gebruiken. Om uw Samsung-
account aan te maken en op uw account aan 
te melden, volgt u de instructies die op de app 
SmartThings worden weergegeven. U hoeft 
geen extra app the installeren.

  OPMERKING
 • Als u al een Samsung-account hebt, meldt 

u zich op dit account aan. Wanneer uw 
smartphone een Samsung-apparaat is en u een 
Samsung-account hebt, dan is uw smartphone 
automatisch op uw account aangemeld.

 • Als u zich aanmeldt vanaf een smartphone 
die voor een ander land is geproduceerd, dan 
moet u zich met de landcode ervan aanmelden 
wanneer u uw Samsung-account aanmaakt, 
en mag de app SmartThings op sommige 
smartphones niet worden gebruikt.

4    De app SmartThings met uw 
product verbinden

1 Het product selecteren waarmee 
verbinding moet worden gemaakt

1) Start de app SmartThings ongeveer een minuut 
na het inschakelen van het product waarmee 
verbinding moet worden gemaakt.

2) Nadat de app SmartThings is gestart, selecteert 
u ‘ADD NOW’ wanneer een pop-upvenster 
verschijnt dat zegt dat een product is gevonden 
waarmee verbinding kan worden gemaakt.

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

Don’t add Later Add now 선택Selecteer

3) Als het pop-upvenster niet verschijnt, selecteert 
u "+" en selecteert "Add Device."

Home

Living room >

Add device
Home

Living room >
Selecteer

Selecteer

U kunt een product toevoegen dat u wilt 
aansluiten door het handmatig te selecteren of 
door "Scan" te selecteren.
 • Handmatig selecteren: Air purifier > Samsung
 • Scan: [Air purifier] Samsung

Air purifier

By device type

By device type

Selecteer

Selecteer
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2 De app SmartThings met uw product verbinden
 • Volg de instructies op de app SmartThings om 

verbinding te maken met uw product.
 • Voor meer informatie over hoe u de app SmartThings 

kunt gebruiken, selecteert u het How To-menu op de 
app.

  OPMERKING
 • Als er bovenaan de smartphone een pop-upvenster 

verschijnt wanneer verbinding wordt gemaakt met 
uw product, selecteer het dan niet.

 • Als tijdens de verbinding met uw product een pop-
upvenster verschijnt dat zegt dat het apparaat al 
geregistreerd is, verkrijg dan toestemming van een 
gebruiker die al met het product is verbonden met 
behulp van 'REQUEST PERMISSION', of maak een 
nieuwe account aan met 'REGISTER MY ACCOUNT' 
om onafhankelijk verbinding te maken met het 
product.

 • Als er zich een landfout met betrekking tot het 
Samsung-account voordoet tijdens de verbinding 
met uw product, meld u dan van uw huidige 
Samsung-account af, meld u aan op uw vorige 
Samsung-account en wis vervolgens alle apparaten 
die eerder waren verbonden. Meld u vervolgens aan 
op uw actuele Samsung-account en configureer 
vervolgens de instellingen.

 • Als een foutbericht wordt weergegeven tijdens 
het toevoegen van een apparaat, raadpleeg 'Het 
instellen van het apparaat en de verbinding met uw 
smartphone via Wi-Fi toegangspunten' op pagina 
33. De verbinding kan tijdelijk mislukken door 
een probleem met de installatielocatie van het 
toegangspunt of door andere problemen.

 • Wanneer er een bericht verschijnt op de SmartThings 
app, volg dan zijn instructies.

  OPMERKING
 • Als veiligheidsprotocol voor draadloze/bedrade 

toegangspunten, worden WPA-PSK en WPA2-PSK 
aanbevolen. Als verificatiemethode wordt AES 
aanbevolen. Nieuwe wifi-verificatiespecificaties en 
niet-standaard wifi-verificatiemethoden worden niet 
ondersteund.

 • Het product ondersteunt het 
communicatieprotocol IEEE802,11 b/g/n (2,4 
GHz). (Samsung beveelt IEEE802,11n aan.)

 • Als uw internetprovider het MAC-adres 
(een uniek identificatienummer) van uw pc 
of modem permanent heeft geregistreerd, 
kunt u uw product mogelijk niet met het 
internet verbinden. Neem contact op met 
uw internetprovider en vraag hoe u andere 
apparaten dan uw pc (zoals een airconditioner 
en luchtreiniger) met het internet moet 
verbinden.

Open Source Announcement
The software included in this product contains open 
source software. You may obtain the complete 
corresponding source code for a period of three years 
after the last shipment of this product by contacting 
our support team via http://opensource.samsung.com 
(Please use the “Inquiry” menu.)
It is also possible to obtain the complete 
corresponding source code in a physical medium such 
as a CD-ROM; a minimal charge will be required. 
The following URL http://opensource.samsung.com/
opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the 
open source license information as related to this 
product. This offer is valid to anyone in receipt of this 
information.
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Uw luchtreiniger bedienen met de SmartThings-app
Bedien uw luchtreiniger op een slimme manier met behulp van de SmartThings-app.

Categorie Functie Omschrijving

Bewaking

Binnenluchtkwaliteit

Controleer de zuiverheid van de binnenlucht.
• Raak het -pictogram aan om de PM10 / PM2,5 / PM1,0-niveaus en de gaszuiverheid te 

bekijken.

• Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar op uw luchtreiniger.

Buitenluchtkwaliteit

U kunt informatie over de luchtkwaliteit in uw omgeving raadplegen.

• Raak het -pictogram aan om gedetailleerde informatie te bekijken over de luchtkwaliteit 
voor de regio die u hebt ingesteld.

• Als u geen informatie over de buitenluchtkwaliteit kunt bekijken, geef dan uw regio op in de 
instellingen.

• Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar op uw luchtreiniger.

Bediening

Stroomtoevoer Schakel uw luchtreiniger in of uit.

De ventilatorsnelheid 
instellen Selecteer de gewenste ventilatorsnelheid.

Timer aan/uit

Stel de geplande aan/uit-tijden in.
• U kunt in totaal maximaal 10 aan/uit-tijden instellen.

• U kunt de aan/uit-tijden niet allebei op dezelfde tijd instellen.

• Terwijl u een geplande aan/uit-tijd instelt, worden er geen geplande aan/uit-indicaties 
weergegeven op het scherm van uw luchtreiniger.

• Zodra u een geplande aan/uit-tijd hebt ingesteld, blijft deze actief, zelfs als u de stekker van 
uw luchtreiniger uit het stopcontact trekt en er weer insteekt.
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Categorie Functie Omschrijving

Bediening

Bedieningsfuncties
Raak de knoppen aan voor verschillende extra functies die u wilt uitvoeren.
• Gedeactiveerde knoppen zijn de functies die uw luchtreiniger niet ondersteunt.

instellingen

Controleer de instellingen voor regio, verlichting, geluidsdemping of filters.
• Als u de regio wijzigt, toont uw scherm de informatie over de buitenluchtkwaliteit voor de 

nieuwe regio.

• U kunt de filtervervangingstijd controleren en de herinnering voor het vervangen van het 
filter resetten met behulp van Filterinfo.  
U kunt ook de informatie over vervangingsfilters bekijken.

• Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar op uw luchtreiniger.

Hulp Nuttige informatie om u te helpen de luchtgerelateerde informatie en termen te begrijpen.

Apparaatinformatie
Bekijk of open de versie, tutorial, handleiding, opslag, zelfdiagnose, helpdesk.
• Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar op uw luchtreiniger.
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Bediening De luchtreiniger werkt niet.

• Controleer de voeding en schakel de luchtreiniger weer in.
• Zorg dat de stekker in het stopcontact zit en schakel de 

luchtreiniger weer in.  
Als hij nog steeds niet werkt, probeer dan een ander stopcontact.

• Zorg dat het achterpaneel goed gesloten is. Als u een "Ding"-
geluid hoort als u het achterpaneel opent en vervolgens sluit, is 
het goed gesloten.

• Zorg dat het voorpaneel goed gesloten is.

Geluid De luchtreiniger  maakt  een raar geluid.

• Als u het product tijdens het gebruik verplaatst, kan dat lawaai 
veroorzaken. Schakel de voeding uit voordat u het product 
verplaatst. 

• Wanneer u het voorpaneel beweegt kan het een "klik" -of 
"rammel"-geluid maken, naargelang de werkingsomgeving.
 ‐ Deze geluiden zijn normale motorgeluiden die worden gemaakt 

tijdens de nulkalibratie bij het bewegen van het voorpaneel.

• Wanneer het product in werking is, kan er een 
sensorwerkingsgeluid, zoals een sissend geluid, klinken.
 ‐ Wanneer u slaapt of in een rustige omgeving wilt rusten, 

selecteert u de Sleep-modus.

• Wanneer de werking van het product wordt gestopt, kan de 
ventilator een sissend geluid maken terwijl hij stopt.

De luchtreiniger is luidruchtig als ik slaap.

• Controleer of de ventilatorsnelheid op Hoog staat. Wijzig de 
ventilatorsnelheid naar Laag, of selecteer de Wind-Free-modus.

Ding

Klik 
Rammel

Controleer het volgende voordat u service aanvraagt bij het servicecenter. 

Vóór het aanvragen van service

Bijlagen
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Geuren De luchtreiniger ruikt vreemd.

• Omdat de luchtreiniger de binnenlucht opzuigt en circuleert, 
kunnen bij langdurig gebruik in een gesloten ruimte de filters 
verzadigd raken door de geuren die in uw huis ontstaan.
 ‐ Verwijder het voorfilter, het ontgeuringsfilter en het 

stofopvangfilter, en ruik er vervolgens aan in de buurt om te 
controleren ze verzadigd zijn met geuren. Indien ze verzadigd 
zijn, moet u ze wassen of vervangen. Voor het vervangen 
van filters worden kosten in rekening gebracht, ongeacht de 
resterende garantie.

 ‐ Open de deuren en ramen en laat het product vervolgens 
gedurende 3 tot 4 uur werken.

 ‐ Als u vis of vlees grilt of kookt met olie, schakel het product 
dan pas in nadat de meeste geuren zijn verwijderd door 
ventilatie, indien mogelijk.

• Als u het product gebruikt na het gebruik van een luchtverfrisser, 
een verstuiver, een geurkaars of een reinigingsmiddel, of bezig 
bent met interieurdecoratie, of het vervangen van behang, kunnen 
de filters verzadigd raken door geuren, waardoor ze gaan stinken.
 ‐ Ventileer tot de geuren volledig zijn verwijderd, en schakel het 

product dan in.
• Als u het product continu bedient in een omgeving met een hoge 

luchtvochtigheid of een omgeving waar vocht aangevoerd door 
een luchtbevochtiger, door de filters wordt aangezogen, kunnen 
de filters gaan stinken.
 ‐ Als de filters naar vocht ruiken, laat u ze goed drogen in het 

zonlicht voordat u ze weer gebruikt. 
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Vóór het aanvragen van service

Verontreinigingsniveau De verontreinigingsniveau-indicator blijft rood. 
(De verontreinigingsniveau-indicator lijkt niet te werken)

• Controleer de sensoren op vreemde stoffen en maak ze indien 
nodig schoon.

• In het winterseizoen kan door het installeren en voor 
het eerst gebruiken van het product kort na levering het 
verontreinigingsniveau oplopen tot 999 ㎍/m³, waarbij de indicator 
rood oplicht. Dit is een tijdelijk probleem dat zich voordoet als 
er een aanzienlijke temperatuurverandering optreedt als gevolg 
van blootstelling aan de buitenlucht, waardoor er condensatie in 
het apparaat ontstaat. Wees in dit geval niet ongerust en blijf het 
product gebruiken. De status verdwijnt na 1 à 2 uur werking.

• De gassensor reageert op veranderingen in het geurniveau 
binnenshuis als gevolg van koken of ventilatie, waardoor de 
indicator rood oplicht. Wanneer dit gebeurt, ventileer dan de 
kamer gedurende 1 à 2 uur.

• Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem na 1 minuut weer 
in. (Om de sensor te resetten)

• Als de kleur van de indicator rood blijft nadat u alle gegeven 
instructies en oplossingen heeft gevolgd en geprobeerd, kan het 
een probleem met de sensor zijn. Neem in dat geval contact op 
met uw lokale Samsung servicecenter.

• Wanneer luchtbevochtigers, elektrische snelkookpannen, 
sproeiers en dergelijke in dezelfde ruimte worden gebruikt, kan 
het verontreinigingsniveau als Slecht worden aangegeven.

De ventilatorsnelheid verandert niet wanneer het 
verontreinigingsniveau verandert.

• Stel de ventilatorsnelheid in op Auto. De ventilatorsnelheid 
verandert niet automatisch wanneer deze is ingesteld op Laag, 
Gemiddeld of Hoog of wanneer de Wind-Free- of Sleep-modus 
actief is. 

DB68-08518A-01_IB_ACR_AX9500R Small_EU_NL_.indd   40 2020-03-18   오후 5:18:57



41Nederlands

Bijlagen

Verontreinigingsniveau De PM10-, PM2.5- en PM1.0-niveaus blijven staan op Goed 
(05).

• Dat kan gebeuren als de ruimte goed is afgesloten en de lucht 
schoon is. 
Om te controleren of de sensor werkt, test u deze door papier 
te scheuren vlakbij de sensor en/of wrijft u met het papier om 
wat stof te creëren. Dat zal ervoor zorgen dat de PM-niveaus 
veranderen als de sensor goed werkt.
 ‐ Afstoffen of schoonmaken in de ruimte hoeft niet noodzakelijk 

te leiden tot sensorterugkoppeling als de stofdeeltjes groter 
zijn dan PM10, aangezien ze nog steeds worden gefilterd en uit 
de lucht worden verwijderd.

De PM10, PM2.5, PM1.0-niveaus zijn allemaal hetzelfde.

• Wanneer de lucht schoon is, ziet u mogelijk geen verschil tussen 
de PM10-, PM2.5- en PM1.0-niveaus. Om te controleren of de 
sensor werkt, test u deze door papier te scheuren vlakbij de sensor 
en/of wrijft u met het papier om wat stof te creëren. Dat zal ervoor 
zorgen dat de PM-niveaus veranderen als de sensor goed werkt. 

Scherm De filtervervangingsindicator is altijd ingeschakeld.

• Vervang de filters door nieuwe exemplaren en houd vervolgens 
de [  ]-knop gedurende 3 seconden of langer ingedrukt om 
de herinnering voor het vervangen van de filters te resetten.

Er verschijnen vreemde indicaties op het scherm.

• Als een van de indicaties , , ,  verschijnt, neem dan 
contact op met een Samsung servicecenter.
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LAND BEL OF BEZOEK ONS ONLINE VIA 

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

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

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

NORWAY 21629099 www.samsung.com/no/support

DENMARK 707 019 70 www.samsung.com/dk/support

FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support

SWEDEN 0771 726 786 www.samsung.com/se/support

POLAND

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

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

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

HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support

AUSTRIA 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/at/support

SWITZERLAND 0800 726 786
www.samsung.com/ch/support (German) 

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

CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz/support

SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support

CROATIA 072 726 786 www.samsung.com/hr/support

BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/support

North Macedonia 023 207 777 www.samsung.com/mk/support

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support

SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si/support

SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support

KOSOVO 0800 10 10 1 www.samsung.com/support

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

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

ROMANIA

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

Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactaţi 
formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678..

www.samsung.com/ro/support

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

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

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support

LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support

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

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
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