Kezelési útmutató
TÁVSZABÁLYZÓ
Levegő- víz hőszivattyúhoz

Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

A távszabályzó képe

MEGJEGYZÉS
A gyártó fenntartja a jogot a dizájn és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
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Ne nyúljon be sem kézzel sem tárggyal a beszívó vagy
kifúvó nyílásokba.
$YHQWLOiWRUPDJDVIRUGXODWRQPĦN|GLN$Q\DJLNiUNHOHWNH]KHW
Ne használjon gyúlékony sprayt vagy festéket a készülék
közvetlen közelében.
Tüzet okozhat.
1HpULQWVHPHJPĦN|GpVN|]EHQDOpJWHUHOĘODPHOOiNDW
.
%HFVtSKHWLD]XMMiWYDJ\DNpV]OpNPHJKLEiVRGKDW
Ne helyezzen tárgyakat a lég beszívó vagy kifúvó nyílásba.
Anyagi kárt vagy a légkondicionáló meghibásodását okozhatja.
Soha ne javítsa házilagosan a berendezést.
.L]iUyODJHJ\DFpJQNNHOV]HU]ĘG|WWV]DNHPEHUUHOYpJH]WHVVH

1. FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

A készülék élettartama végén ne helyezze azt a
kommunális hulladékok közé. Szállítsa egy szelektív
KXOODGpNJ\ĦMWĘEH

A személyi sérülések és anyagi kár elkerülése érdekében kövesse az
DOiEELVPHUWHWHWWXWDVtWiVRNDWHOOHQNH]ĘHVHWEHQDQ\DJLNiU
a készülék meghibásodása vagy személyi sérülés
következhet be.

Elektromos berendezéseket soha ne helyezzen a kommunális
hulladékok közé.
.RQ]XOWiOMRQDKHO\LKXOODGpNEHJ\ĦMWĘFpJJHO
.

$]DOiEELLQIRUPiFLyNDWNpWNDWHJyULiUDRV]WRWWXN0LQGNHWWĘWRlvassa
HOILJ\HOPHVHQpVWDUWVDEHĘNHW(OOHQNH]ĘHVHWEHQDQ\DJLNiUvagy
személyi sérülés következhet be.

Ha elektromos berendezések kerülnek a hulladékok közé,
veszélyes vagy mérge]Ęanyagok kerülhetnek a
környezetbe, az ivóvízbe és ezen keresztül a táplálékláncba.
(JpV]VpJHpUGHNpEHQYLJ\HĘNHWHJ\V]HOHNWtYJ\ĦMWĘEH

FIGYELEM
$]HOHNWURPRVYH]HWpNH]pVWDKHO\LV]DEYiQ\QDNPHJIHOHOĘHQ
NHOOYpJH]QL(OOHQNH]ĘHVHWEHQDNiUKDOiORViUDPWpVWLV
szenvedhet

9,*<È=$7
Az így jelölt pontok figyelmen kívül hagyása anyagi kárt
vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.

FIGYELEM
$WHOHStWpVWDFpJQNNHOV]HU]ĘG|WWV]HUHOĘYHOYpJH]WHVVH
$KHO\WHOHQWHOHStWpViUDPWpVWYt]V]LYiUJiVWW]HWYDJ\
anyagi kárt eredményezhet.
$NDUEDQWDUWiVpVMDYtWiVWFpJQNNHOV]HU]ĘG|WWV]HUHOĘYHO
végeztesse.
$KHO\WHOHQOYpJ]HWWPXQNiODWRNiUDPWpVWYt]V]LYiUJiVW
tüzet vagy anyagi kárt eredményezhetnek.
$VpUOpVHNYDJ\WĦ]HONHUOpVHpUGHNpEHQ ha füst vagy
égett szagot érez, áramtalanítsa a légkondicionálót és
KtYMRQHJ\FpJQNNHOV]HU]ĘGpVEHQiOOyV]HUHOĘW
A távszabályzó vagy a beltéri egység soha ne legyen nedves.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
A távszabályzó gombjait soha ne nyomja meg hegyes
tárggyal.
A távszabályzó megsérülhet.
$]ROYDGyEL]WRVtWpNRWFVDND]HUHGHWLYHOD]RQRVpUWpNĦUH
szabad kicserélni. Soha ne hidalja át vezetékkel!
(OOHQNH]ĘHVHWEHQV~O\RVPHJKLEiVRGiVYDJ\WĦ]NHOHWNH]KHW
.

AKĦtĘközeg szivárgás elkerülése miatt konzultáljon szereOĘMével.
+DDOpJNRQGLFLRQiOyWHJ\NLVKHO\LVpJEHQKDV]QiOMDHJ\
HVHWOHJHVKĦWĘN|]HJV]LYiUJiVNLV]RUtWKDWMDD]R[LJpQWD
KHO\LVpJEĘODPLV~O\RVR[LJpQKLiQ\WHVHWOHJIXOODGiVW
okozhat.
$OpJNRQGLFLRQiOyEDQKDV]QiOWKĦWĘN|]HJEL]WRQViJRVpV
helyes telepítés esetén nem szivárog.
+DDKĦWĘN|]HJPpJLVV]LYiURJpVD]HOLOODQWJi]OiQJJDO
pULQWNH]LNPpUJH]ĘJi]RNNHOHWNH]KHWQHN
Kapcsoljon ki minden nyílt lángú berendezést (gázfĘ]Ęstb.) és
V]HOOĘ]WHVVHQNLDODSRVDQPDMGKtYMRQHJ\FpJQNNHO
V]HU]ĘG|WWV]HUHOĘW
$GGLJQHKDV]QiOMDDOpJNRQGLFLRQiOyWDPtJDV]HUHOĘ
PHJQHPV]ĦQWHWWHDV]LYiUJiVW

Figyelem
Ne használja a légkondicionálót más célokra.
$Q\DJLNiURNYDJ\PLQĘVpJURPOiVPHJHOĘ]pVHPLDWWQHKDV]QiOMD
a légkondicionálót precíziós berendezésekállatoknövények
YDJ\PĦWiUJ\DNKĦWpVpUH(]HJ\NRPIRUWOpJNRQGLFLRQiOy
7LV]WtWiVHOĘWWNDSFVROMDNLDNpV]OpNHWpVNDSFVROMDOH
a kismegszakítót vagy húzza ki a konnektorból.
(OOHQNH]ĘHVHWEHQiUDPWpVpUKHWL
$]iUDPWpVYDJ\WĦ]PHJHOĘ]pVpUHKDV]QiOMRQe9
relét.
*\Ę]ĘGM|QPHJDUUyOKRJ\DOpJNRQGLFLRQiOyI|OGHOYHYDQ
$I|OGHOĘYH]HWpNHWVRKDQHDYt]YH]HWpNKH]YDJ\KDVRQOy
objektumhoz csatlakoztassa. Szakemberre bízza ezt a munkát.
.
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3. JELLEMZŐK ÉS ÜZEMMÓDOK
Ez a vezetékes távirányító lehetőséget biztosít a teljeskörű vezérlésre
a telepítéskor.
MEGJEGYZÉS
Az itt ismertetett funkciók közül előfordulhat hogy néhány nem érhető
el. Ez az Ön által vásárolt modelltől függően változhat.

3.1 Alapvető funkciók

4.1 Be/ki gomb
Az ON/OFF gombbal lehet be/ ki kapcsolni a készüléket
.
Ha külső levegő hőmérséklet érzékelőt is csatlakoztat, ez a
gomb nem működik és ez az ikon
látható a kijelzőn.
Az ON/OFF gomb sokszori egymás után történő megnyomása
működési rendellenességet okozhat.
MEGJEGYZÉS
Az ON/OFF gomb
megnyomása nincs hatással a használati
melegvíz előállításra. A használati melegvíz előállítást
ezzel a gombbal
kapcsolhatja be/ki.

Az alapvető funkciók:
● A készülék Be/ki kapcsolása
● Üzemmód váltás:
Szoba fűtés
Szoba hűtés
Használati melegvíz előállítás
Szoba fűtés és használati melegvíz előállítás
Szoba hűtés és használati melegvíz előállítás

4.2 Heti időzítés gomb

w

Ennek a többfunkciós gombnak a fő feladata az időzítés
engedélyezése és tiltása.
Ezt a gombot a távszabályzó programozásakor is használjuk. A gomb
aktuális funkciója a távszabályzó aktuális állapotától vagy a
kezelő által előzőleg adott utasítástól függ.

● Választható funkciók
Csendes üzemmód
Teszt üzemmód
Légtelenítés funkció

4.3 Csendes üzem gomb
Ezzel a gombbal indítható a csendes üzem.
Csendes üzem közben a kompresszor és a kültéri ventilátor kisebb
fordulatszámon üzemel, hogy alacsonyabb zajszintet produkáljon.

● Hőmérséklet beállítás
MEGJEGYZÉS
A szoba hűtés, szoba fűtés és melegvíz előállítás funkciók csak
akkor választhatók, ha a hozzárendelt eszközök már telepítve
vannak.

3.2 Óra funkció

Ha a készülék csendes üzemmódban dolgozik, ezt a kijelzőn
jelzi.

ikon

A légkondicionáló akkor lép ki a csendes üzemmódból ha teljesülnek az
alábbiak: (1) silent gomb megnyomása
csendes üzemmódban; vagy
(2) Az időzítő bekapcsol miközben a csendes üzemmód aktív,
Akkor is kilép a csendes üzemmódból ha a beállított időzítés érték
hosszabb mint a “Field settings 7-1” menűpontban beállított érték.

4.4 Idő beállítás gomb

Az óra funkciói:
● 24 órás valós idejű óra
● A hét napjainak kijelzése

Ezzel a gombbal engedélyezheti vagy tilthatja az idő beállítást.
Normál üzemmódban nyomja meg az óra gombot
idő beállítás interfészbe.

3.3 Időzítés funkció

Prev

Az időzítés lehetővé teszi a készülék működésének napi vagy heti
programozását.

4. A GOMBOK NEVE ÉS FUNKCIÓJA

ezzel beléphet az

Next

A
gomb és a
gomb segítségével válassza ki a hét napját,
az órát és percet. kiválasztott opció villog. Ezután a ▲ és a
▼
gombokkal állítsa be a megfelelő értéket.
OK
A paraméter beállítása után nyomja meg az
gombot, ezzel elmenti
a beállított adatot. Ha közvetlenül a
gombot nyomja meg vagy
OK
ha az
gombot nem nyomja meg 10 sec-on belül, az adat elveszik.

4.5 Használati melegvíz gomb
Ez a gomb

engedélyezi vagy tiltja a HMV felfűtését.

Ez a funkció csak akkor érhető el ha a HMV tartály telepítve van és
“Not available” ikon jelenik meg a kijelzőn ha a gombot megnyomja, de a
tartály nincs telepítve. A HMV tartályt telepítéskor konfigurálni kell.
A “Field settings” menüben a "0-2" értéke 1 legyen.
Ha a HMV előállítás be van kapcsolva, a
a kijelzőn.

ikon látható

Amikor a hőszivattyúval melegítjük a HMV-t, a beltéri egység
o
kimenő hőmérséklete 55 C-ra áll be és a kezelő nem tudja ezt
megváltoztatni.
MEGJEGYZÉS
Emlékezzen rá hogy a
gomb megnyomása nincs hatással
HMV. előállításra. A használati melegvíz előállítás be és kikapcsolását
ennek a gombnak a
segítségével végezheti.

4-1 ábra

Kezelési útmutató

22

4.6 Használati melegvíz hőmérséklet beállító
gomb
Ezzel a gombbal engedélyezheti vagy tilthatja a HMV felfűtését
▼
▲
és az engedélyezés után a fel
és le
nyilakkal
állíthatja be a víz hőmérsékletét.
Ez a funkció csak akkor érhető el ha a HMV tartály telepítve van.
Ha a HMV tartály nincs telepítve és akkor nyomja meg a
gombot
olyankor "NOT AVAILABLE" ikon jelenik meg a kijelzőn.
és
ikonok
Amikor a melegvíz hőmérsékletét állítja
láthatók a kijelzőn. A melegvíz hőmérséklete is megjelenik az alábbi
formában
, a víz hőmérsékletét
▲
▲
▼
a fel
és le
gombokkat tudja állítani. A
növeli
o
▼
a
gomb csökkenti a víz hőmérsékletét 1 C / gombnyomás.
OK
A beállítást mentheti az
gomb megnyomásával.
OK
Ha az
gombot nem nyomja meg, a beállítást követő
10 másodpercen belül, a beállítást újra el kell végezni mert az adat
elveszik.
o

4.7 Szoba hűtés és szoba fűtés
Ez a gomb lehetővé teszi a hűtés és fűtés üzemmódok manuális
átváltását. A gyári beállítás fűtés.
Ha a hőszivattyúra külső hőmérséklet érzékelőt telepítettek, ez a
gomb nem használható, helyette
ikon jelenik meg a kijelzőn.
Ha a hőszivattyú hűtés üzemmódban működik akkor a hűtés
látható, ha fűtés üzemmódban működik akkor
a fűtés
ikon látható. Ha a hőszivattyú leáll, az ikon
5 másodperc után eltűnik.

Ha Fan Coil nincs telepítve vagy nincs engedélyezve a “Field settings”
menüben, akkor az üzemmód
kapcsolóval csak fűtés
állítható be. Hűtés nem engedélyezett. Ha ilyenkor a
gombbal
hűtést választjuk, “Not available” jelenik meg a kijelzőn így jelzi hogy
a hűtés üzemmód ilyenkor nem érhető el.
Az összes üzemmód jelző ikon leírása és magyarázata
a 4-1 táblázatban található

o

A HMV hőmérséklete 35 C tól 60 C-ig állítható. Ha a beállított
o
o
hőmérséklet 35 C alatt van, akkor 35 C lesz az elfogadott
o
o
érték. Ha 60 C feletti értéket állít be akkor 60 C lesz az elfogadott
beállítás.
o

A gyári beállítás 45 C.
4-1 táblzat

Kijelző

Üzemmód

Bekapcsolás LED

Megj.

Nyomja meg az ON/OFF

Szoba
hűtés

A szoba hűtés ikon
látható.

Bekapcsolás LED

Szoba
fűtés

A szoba fűtés ikon
látható.

Bekapcsolás LED

világít

gombot

a hűtés elindításához.

Nyomja meg az ON/OFF
világít

gombot

a fűtés elindításához.

Nyomja meg a használati melegvíz
gombot

Használati
melegvíz

A használati melegvíz
ikon látható.

a HMV fűtés

elindításához.

Bekapcsolás LED

nem világít

HMV előállítás üzemmódban
a hűtés és fűtés
gombok
hatástalanok.

Szoba hűtés és
használati
melegvíz

A használati melegvíz
ikon
és a szoba hűtés
ikon
látható

Nyomja meg a használati melegvíz

Bekapcsolás LED

világít

gombot

a HMV előállítás

indításához. Nyomja meg az
ON/OFF gombot

a

hűtés indításához.

Szoba fűtés és
használati
melegvíz
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A használati melegvíz
ikon

és a szoba fűtés

ikon

látható.

Bekapcsolás LED

ikon

világít

Nyomja meg a használati melegvíz
gombot
a HMV előállítás
indításához. Nyomja meg az
ON/OFF gombot
a
fűtés indításához.

4.8 Szoba hűtés és szoba fűtés hőmérséklet
beállítás gomb.

Ezzel a gombbal engedélyezheti vagy tilthatja a távszabályzó
ellenőrző funkcióját.

Ez a gomb engedélyezi vagy tiltja a szoba hűtés és fűtés hőmérséklet
▲
beállítást. Az előre menő víz hőmérsékletét a fel
és le
▼
nyillal
állíthatja be a kívánt értékre.

Nyomja meg a gombot (első megnyomás) gyorsan ellenőrizheti a
rendszer üzemi paramétereit és hibakódjait. Az ellenőrzéskor
nyomja meg a Prev és Next gombokat, ezekkel ellenőrizheti a
rendszer paramétereit. Ha a CHECK gombot imét megnyomja, kilép.

Ha a víz hőmérsékletét hűtés üzemmódban állítja, a hőmérséklet és
az üzemód
ikonok láthatók. Ha a víz hőmérsékletét fűtés
üzemmódban állítja, a
hőmérséklet és
üzemmód ikonok
láthatók. A hőmérsékletet a numerikus
. kijelzőn tekintheti meg.
▲
▼
▲
A beállítást a fel
és
le nyilakkal végezze. A fel
és le
o
▼
gomb
minden megnyomásakor 1 C változást okoz.
OK
Az OK
gomb megnyomásával elmentheti. Ha az OK gombot
a beállítás befejezése után 10 másodpercen belül nem nyomja meg,
a beállított érték elveszik.
o

o

A víz hőmérséklet beállítási tartománya 7 C tól 22 C hűtés üzemmódban.
o
o
Ha 7 C alá állította be az értéket akkor 7 C lesz az elfogadott, ha
o
o
22 C fölé állította be akkor 22 C lesz az elfogadott érték.
o

o

A víz hőmérséklet beállítási tartománya 25 C tól 55 C fűtés üzemmódban.
o
o
Ha 25 C alá állította be az értéket akkor 25 C lesz az elfogadott, ha
o
o
55 C fölé állította be akkor 55 C lesz az elfogadott érték.

● Ha a használati melegvizet hőszivattyúval állítja elő, a beltéri
o
egység (ezzel a víz) hőmérséklete 55 C. Ezt nem lehet állítani.
● Ha Fan Coil nincs telepítve vagy a “Field settings” menüben nincs
konfigurálva akkor az üzemmódok
közül csak a fűtés
választható ki. Ha a hűtés üzemmódot választja ki
,
“Not available” felirat jelenik meg, jelezve hogy ebben az esetben
a hűtés üzemmód nem érhető el.

Prev

gomb

A beállítás menüben ezzel állíthatja be az első menü kódot. Ellenőrzés
menüpontban ezzel tud felfelé lapozni és így az előző paramétert
tudja ellenőrizni.
Nyomja ezt a gombot 10 másodperc időtartamra és a rendszer
padlófűtés üzemmódba vált és ezután az
ikon lassan villog.

4.12 Page down (lap le)

Next

gomb

A beállítás menüben ezzel állíthatja be a második menü kódot.
Ellenőrzés menüpontban ezzel tud lefelé lapozni és így a következő
paramétert tudja ellenőrizni.
▲

4.13 Nyíl fel

A beállított hőmérséklet növelését ezzel a gombbal végezheti.
Ha ezt a gombot nyomva tartja a beállított érték 0,2 másodpercenként
1-el növekszik.
Amikor az időt állítja be, ennek a gombnak a megnyomása növeli az
értéket. Ha nyomva tartja, 0,2 másodpercenként 1 órát vagy 1 percet
növekszik a beállított érték.
Ha a hét napját állítja, a gomb minden megnyomásakor 1 napot lép
felfelé.
Ha a paramétereket állítja, a gomb minden megnyomásakor eggyel
előre görgeti a paramétereket.

4.9 Menü gomb
Ezzel a gombbal engedélyezheti vagy tilthatja a távszabályzón a menü
beállítás funkciót.
A menüpont értéke akkor állítható ha a készülék be van kapcsolva de
csak akkor érvényesül, ha a készüléket áramtalanítja majd újra
elindítja.
Nyomja
gombot, ezzel beléphet a beállítás menübe. Itt állíthatja be
a HMV prioritást, a szoba hűtés/ fűtés üzemódot, a fertőtlenítést,
és a csendes üzemmódot.
Ha a távszabályzó menü beállítás üzemmódban van, a következő ikon
látható a kijelzőn.
Kód második
szintje

Érték
4-2 táblázat

A menü 3-szekcióban és 4 számjeggyel dolgozik ahogy a 4-2 ábrán
látható. Az első digit a menü első szintje, a második digit a menü
második szintje, a harmadik és negyedik digit pedig a hozzájuk
tartozó érték. Az első digitet
a PREV gomb Prev segítségével állíthatja be. A második digitet a
Next
gombbal változtathatja meg.
A menüpont tartalmát (értékét) a két utolsó digit határozza meg.
Ha a menüponthoz tartozó értéket meg kell változtatni, először az
előzőleg▲betáplált vagy a gyári érték jelenik meg, amit a
▼
fel
és le nyíllal
lehet megváltoztatni. Beállítás közben a
OK
kijelzőn villog az érték. Ha a beállítással végzett, az
gombbal
mentheti. Ekkor a villogás megszűnik. Ha nem sikerült a mentés
OK
az
gomb segítségével, akkor az előző érvényes adat marad
továbbra is a memóriában.
A menü beállításból való kilépés: (1) nyomja meg a
gombot és
ezzel kilép ebből a menüből, ha a távszabályzó beállítás menüben volt.
Vagy (2) hagyja 60másodpercig inaktívan, ekkor automatikusan kilép.

4.10 Ellenőrzés

4.11 Page up (lap fel)

Ezt a gombot az aktuális érték növelésére használhatjuk.

MEGJEGYZÉS

Kód első szintje

Az ellenőrző funkcióból kilépés:(1) ismét nyomja meg a CHECK
gombot vagy, (2) 30 másodpercig ne nyomjon meg egyetlen gombot
sem. Ezután automatikusan kilép.

▼

4.14 nyíl le

Ezt a gombot az aktuális érték csökkentésére használhatjuk.
A beállított hőmérséklet csökkentését ezzel a gombbal végezheti.
Ha ezt a gombot nyomva tartja a beállított érték 0,2 másodpercenként
1-el csökken.
Amikor az időt állítja be, ennek a gombnak a megnyomása csökkenti az
értéket. Ha nyomva tartja, 0,2 másodpercenként 1 órával vagy 1 perccel
csökken a beállított érték.
Ha a hét napját állítja, a gomb minden megnyomásakor 1 napot lép
visszafelé.
Ha a paramétereket állítja, a gomb minden megnyomásakor eggyel
visszafelé görgeti a paramétereket.

4.15 Jóváhagyás

OK

gomb

Minden beállítást ezzel a gombbal hagyhat jóvá.
A változás csak akkor érvényesül, ha ezzel a gombbal jóváhagyja.
Ha ez nem történik meg, a régi beállítás marad érvényben.

4.16 Zárolás gomb

lock

Ezzel a gombbal minden más gombot zárolhat. Ha ezután bármely
más gombot megnyom, “Not Available” ikon jelenik meg, jelezve
hogy érvénytelen. A funkciót a LOCK gombbal kapcsolhatja ki.

4.17 Alaphelyzet

Reset

gomb

A gomb megnyomásakor a gyári beállításra áll vissza a
távszabályzó. Minden Ön által beállított érték elveszik.
Az óra beállítás és a heti időzítés is törlődik ha
megnyomja a RESET
gombot.
Reset

gomb.
Kezelési útmutató
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5. Az ikonok neve és funkciója

A kiegészítő fűtés többlet fűtési teljesítményt biztosít abban
az esetben amikor a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony.

5.13 Elektromos fűtés második fokozat

5.1 Szoba hűtés
Azt jelzi, hogy a jelenlegi üzemmód szoba hűtés.

5.2 Szoba fűtés

Ez az ikon az elektromos fűtés második fokozatának bekapcsolását
jelzi. Ennek használata nagy fűtési igény esetében szükséges.
A kiegészítő fűtés többlet fűtési teljesítményt biztosít abban
az esetben amikor a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony.

Azt jelzi, hogy a jelenlegi üzemmód szoba fűtés.

5.14 Beállított hőmérséklet kijelző

5.3 Használati melegvíz

Ez a kijelző a rendszer beállított hőmérsékletét jelzi.

Azt jelzi, hogy a jelenlegi üzemmód használati melegvíz
előállítás.

Amikor a hőmérsékletet állítja, (az előremenő víz, hűtés vagy fűtés
üzemmódban vagy a használati melegvíz hőmérséklete), a
hozzátartozó hőmérséklet látható ezen a kijelzőn.
OK

5.4 Szivattyú
Azt jelzi, hogy a jelenleg a vízszivattyú üzemel.

Kilépés: (1) A beállítás befejezése után nyomja meg az
gombot,
ezzel menti a beállítást; vagy (2) egyetlen gombot se nyomjon meg
10 másodpercig, ekkor automatikusan kilép.

5.5 Kompresszor

5.15 Hőmérséklet kijelzés

Azt jelzi, hogy a jelenleg a kültéri egységben a kompresszor üzemel.

Ez a kijelző alaphelyzetben az előremenő víz hőmérsékletét
jelzi.

5.6 Csendes üzemmód

Ellenőrzés funkció közben a beállított hőmérsékletet vagy a
hibakódot mutatja.

Azt jelzi, hogy a jelenleg a csendes üzemmód aktív.

5.7 Fertőtlenítés
Azt jelzi, hogy a jelenleg a fertőtlenítés funkció aktív.

5.8 Leolvasztás

5.16 Külső hőforrás

Azt jelzi, hogy a jelenleg a leolvasztás funkció aktív.

A külső hőforrás lehet napkollektor, gázkazán stb. ez az ikon
azt jelzi hogy külső hőforrás is van konfigurálva.

5.9 Fagyás gátlás

Ha napkollektort konfiguráltunk, a solar
Ha gázkazánt konfiguráltunk gáz

Azt jelzi, hogy jelenleg a fagyás gátlás funkció aktív.

Ha mindkettő konfigurálva van, akkor mindkét

5.10 Heti időzítés

Amikor napkollektort használunk a HMV előállításhoz, a
ikon lassan villog, amikor a szoba fűtéshez gázkazánt

EXTERNAL POWER

1

2

3

4

EXTERNAL POWER

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Ezek az ikonok jelzik a működést és a heti időzítést.
▼ ▼ ▼ ▼
Ezek az ikonok a hét SUN▼MON▼ TUE▼ WED
THU FRI SAT azon napjait jelölik, amelyen
időzítés állított be. Ezek az ikonok
1
2
3
4 jelzik az
aznapi időzítések számát.
A heti időzítés beállítása után a hozzátartozó dátum jelenik meg.
Amikor az időzítés ideje elérkezett, Az aznapot
jelző ikon lassan villogni kezd, ezzel hívja fel a figyelmet arra hogy
arra a napra időzítés van beállítva.
Ha a hét bizonyos napjára időzítés van beállítva és elérkezik az a nap,
a feltűnő ikonok melletti szám azt jelzi, hogy arra a napra mennyi
időzítési művelet van beállítva.
Például: a héten hétfőre, csütörtökre és vasárnapra van beállítva
időzítés és csörtörtökön 3 időzítési műveletet állítottunk be,
A hétfő, cstörtök és vasárnap ikont jelzi ki a távszabályzó.
Csütörtökön a napot jelző ikon lassan villogni kezd és a
hozzátarozó 3-as időzítés ikon is látható.

5.11 Használati melegvíz elektromos fűtés
ikon

ikon látható.
ikon látható.
ikon megjelenik.

EXTERNAL POWER

használunk, a

EXTERNAL POWER

ikon lassan villog.

5.17 Szobatermosztát ikon
Ez az ikon azt jelenti, hogy egy magasabb prioritással rendelkező
szobatermosztát szabályozza a hőmérsékletet. Ez a külső szobatermosztát
képes indítani és leállítani a szoba hűtést vagy fűtést, valamint át
tudja kapcsolni az üzemmódot hűtésre vagy fűtésre.
Ha egy magasabb prioritással rendelkező szobatermosztátot
kapcsolunk a rendszerbe, a szoba hűtés és fűtés heti időzítési
funkciója nem érhető el.

5.18 Óra kijelző
Az óra az aktuális időt jelzi ki.
Amikor az időzítést kiolvassuk vagy beállítjuk, a kijelző az
esemény idejét mutatja.

5.19 Menü kód és érték kijelző
Az első és második digit a telepítői beállítás táblázat
első és második szintjét (cím) jelzi ki.

Ez az ikon azt jelzi, hogy a használati melegvíz elektromos fűtése
aktív. Az elektromos fűtőbetét kiegészítő fűtést biztosít a melegvíz
tartály számra.

A két utolsó digit a címhez tartozó értéket
jeleníti meg.

Az elektromos fűtőbetét a melegvíz tartályban található.

5.20 Operation LED

Ez az ikon nem érhető el, ha a HMV tartály nincs telepítve.

Ez a LED minden üzemmódban világít, a készülék bekapcsolt
állapotát jelzi, szoba hűtés és fűtés + melegvíz előállítás
üzemmódokban. Ez a LED kialszik ha a berendezés nem szoba
hűtés + melegvíz előállítás, szoba hűtés, szoba fűtés vagy
szoba fűtés + melegvíz előállítás üzemmódban működik.

5.12 Elektromos fűtés első fokozata
Ez az ikon az elektromos fűtés első fokozatának bekapcsolását
jelzi. Ennek használata nagy fűtési igény esetében szükséges.

Kezelési útmutató
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7. AZ ÜZEMMÓDOK ISMERTETÉSE

Ha valamilyen hibát érzékel a rendszer az
öndiagnózis során, az OPERATION LED gyorsan villog
és a hőmérséklet kijelzőn megjelenik a hibakód.

7.1 Szoba fűtés üzemmód

Ha a hőszivattyú és a távszabályzó között kommunikációs hiba
jelentkezik, az OPERATION LED gyorsan villog.
A LED csak a készülék kikapcsolásakor alszik ki.

5.21 Padlófűtés visszatérő víz hőmérséklet
Ez az ikon jelzi hogy éppen a padlófűtés visszatérő víz
hőmérsékletét ellenőrizzük.
Amikor a padlófűtés először működik, az ezt jelző ikon
villog.

Ebben az üzemmódban a szoba fűtés működik a víz hőmérséklet
beállítása szerint. A víz hőmérsékletét manuálisan kell beállítani.

7.2 Szoba hűtés üzemmód
Ebben az üzemmódban a szoba hűtés működik a víz hőmérséklet
beállítása szerint. A víz hőmérsékletét manuálisan kell beállítani.

lassan

5.22 Szoba hűtés és használati melegvíz
ikon
+

Ez a két ikon azt jelzi, hogy a szoba hűtés és használati melegvíz
előállítás űzemmódok be vannak kapcsolva.

5.23 Szoba fűtés és használati melegvíz
ikon
+
Ez a két ikon azt jelzi, hogy a szoba fűtés és használati melegvíz
előállítás űzemmódok be vannak kapcsolva.

5.24 Időzítés kikapcsolva ikon

MEGJEGYZÉS
A szoba fűtés és szoba hűtés üzemmódok közötti átkapcsolás
az üzemmód választás gomb
vagy egy külső termosztát
segítségével lehetséges.

7.3 Használati melegvíz előállítás
Ebben az üzemmódban a hőszivattyú használati melegvizet állít elő
a HMV tartály számára ha a szoba hűtés vagy szoba fűtés elérte a
beállított hőmérsékletet. Amikor szükséges, a HMV tartály
elektromos fűtőbetétje kiegészítő fűtést biztosít.
A HMV tartály víz hőmérsékletét manuálisan kell bellítani.

Ez az ikon azt jelzi, hogy az időzítések inaktívak.

MEGJEGYZÉS

5.25 Zárolás ikon

Ha az egész nap folyamán szeretnénk HMV-t hasznáni, ajánlott
a használati melegvíz funkciót állandóan bekapcsolva
tartani.

Ez az ikon azt jelzi, hogy a távszabályzó gombjai a LOCK
gomb
kivételével zárolva vannak.

Használati melegvizet csak akkor lehet előállítani, ha
a HMV tartály telepítve és konfigurálva van.

5.26 Nem elérhető ikon

Amikor ez az
ikon villog, a HMV-t a szolár cella
biztosítja a tartály részére és nem az M- Thermal hőszivattyú.

lock

EXTERNAL POWER

Ez az ikon jelzi, hogy a választott eszköz nincs telepíve vagy
a választott funkció nem érhető el.

6. A TÁVSZABÁLYZÓ BEÁLLÍTÁSA
Bekapcsolás után a felhasználó be tudja állítani az időt és a hét napját.
A távszabályzónak van egy heti programozás funkciója, melynek
helyes működéséhez feltétlenül szükséges az idő és a hét napjának
pontos beállítása.

7.4 Szoba fűtés és használati melegvíz
üzemmódd +
Ebben az üzemmódban a hőszivattyú szoba fűtést biztosít, illetve
a prioritási sorrendet figyelembe véve használati melegvizet állít elő.
A szoba fűtés és melegvíz előállítás prioritási sorrendjét a
a FIELD SETTINGS menü “1-0” pontjában lehet beállítani.

7.5 Szoba hűtés és használati melegvíz
üzemmódd ++
Ebben az üzemmódban a hőszivattyú szoba hűtést biztosít, illetve
a prioritási sorrendet figyelembe véve használati melegvizet állít elő.
A szoba hűtés és melegvíz előállítás prioritási sorrendjét a
a FIELD SETTINGS menü “1-1” pontjában lehet beállítani.

6.1 Az óra beállítása
Tartsa nyomva az óra gombot
Az idő és a hét napja villogni kezd.
Next

Prev

A
és a
gombokkal válthat át a hét napja,
az óra és a perc beállítás között.
▲

A fel
és a le
vagy percet.
Nyomja

OK

▼

állíthatja be a kívánt napot, órát

gombot, ezzel mentheti a beállítást.

Ha nem akarja elmenteni az értéket, nyomja meg az

óra gombot.

Ha 10 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot, az óra,
perc és a hét napja beállítás az előzőleg mentett értékre áll vissza.

7.6 Leolvasztás
Szoba fűtés, HMV előállítás és szoba fűtés + HMV előállítás
üzemmódokban a kültéri egység hőcserélője alacsony környezeti
hőmérséklet esetén jegesedhet. Ha ez a veszély fennáll,
a hőszivattyú bekapcsolja az automata leolvasztás funkciót. Ezzel
megfordítja a hűtőkört és felmelegíti a kültéri egység hőcserélőjét.
Ha kiegészítő fűtés van a rendszerben, ez aktiválódik a
leolvasztási ciklus alatt, hogy segítse azt.
A leolvasztási ciklus maximum 10 percig tarthat, ezután a hőszivattyú
visszatér a leolvasztás előtti üzemmódba.

MEGJEGYZÉS
Az órát manuálisan kell beállítani.

6.2 Az időzítés beállítása
Az időzítések beállításához olvassa el az időzítések fejezetet.

7.7 Csendes üzemmód
Csendes üzemmódban a hőszivattyú alacsonyabb teljesítménnyel
üzemel, ezzel együtt alacsonyabb a zajszintje is. Ez azt jelenti, hogy
a hűtő vagy fűtő telejesítménye is csökken. A csendes üzemmód
bekapcsolásakor ezt vegye figyelembe.
Kezelési útmutató
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7.8 Fertőtlenítés funkció

MEGJEGYZÉS

Amikor a
ikon látható, a fertőtlenítés funkció aktív. A HMV
tartályban levő víz hőmérséklete 50oC fölé emelkedik, a HMV
tartály fűtőbetétje ilyenkor bekapcsol.

7.9 Fagyás gátlás funkció
Amikor a
ikon láthat a kijelzőn, a fagyás gátlás funkció
aktív. A hőszivattyú vagy a kiegészítő fűtés bekapcsol a
fagyás gátlás vezérlés logikájának megfelelően.

8. A TÁVSZABÁLYZÓ KEZELÉSE
8.1 Kézi vezérlés
Kézi vezérlés üzemmódban a telepítési beállításokat lehet elvégezni.
Az utolsó beállítás érvényes addig amíg megváltoztatják, vagy amíg
az időzítés más parancsot nem ad.
Mivel ez a távszabályzó igen sokféle készülékhez használható,
néhány olyan funkció is található, melyeket az Ön készüléke nem
tud végrehajtani. Ekkor a
felirat jelenik meg a kijelzőn.

8.2 A szoba hűtés bekapcsolása
a fűtés bekapcsolása
A gomb
fűtést

.

A gomb
a víz hőmérséklet beállítás menübe kapcsol.
Ilyenkor a víz hőmérséklet jelenik meg a kijelzőn.
▲

▼

nyilakkal állítsa be a kívánt
o

o

o

Fűtés üzemmódban a beállítási tartomány 25 C-tól 55 C-ig.

Ha a hőszivattyú használati melegvíz előállítás üzemmódban van,
a víz hőmérséklete nem módosítható. A gyári beállítás 55oC.

gomb segítségével jóváhagyja a beállítást.

A hőszivattyút bekapcsolhatja a
A bekapcsolás jelző

gombbal.

A külső szobatermosztátot csatlakoztat a hőszivattyúhoz,
ezek a
és
gombok nem aktívak és
látható a kijelzőn. Ebben az esetben a szobatermosztát kapcsolja
be/ ki a hőszivattyút és a hűtés/ fűtés átkapcsolást is a külső
termosztát végzi.
ROOM
T H E R M O S TAT

8.3 A használati melegvíz előállítás kiválasztása
és
beállítása.
ez az

gombbal aktiválhatja az üzemmódot
ikon jelenik meg a kijelzőn.

Ezzel a
gombbal léphet a víz hőmérséklet beállítás
menüpontba. Ilyenkor a víz hőmérséklet látható a
kijelzőn.
▲

A fel
és le
víz hőmérsékletet.

▼

o

nyilakkal állítsa be a kívánt
o

A beállítási tartomány: 35 C- tól 60 C-ig.
Az OK

OK

gombbal jóváhagyja a beállítást.

Ezzel a
gombbal kapcsolhatja ki az üzemmódot
az
ikon eltűnik a kijelzőről.
Kezelési útmutató
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A beállítás menüben a szoba fűtés és HMV előállítás prioritását
az "1-0" pontban lehet
beállítani.
A hőszivattyú a szoba fűtés és a használati melegvíz előállítás
prioritás beállítása szerint fog működni.

8.5 A szoba hűtés és a használati melegvíz
előállítás bekapcsolása
és
beállítása.
A 8.3 pontban leírtak szerint kapcsolja be a
használati
melegvíz előállítást.
A beállítás menüben a szoba hűtés és HMV előállítás prioritását
az "1-1" pontben lehet elvégezni.
A hőszivattyú a szoba hűtés
és és használati melegvíz
előállítás
prioritás beállítása szerint fog működni.

8.6 A csendes üzemmód beállítása
Ezzel a

gombbal tudja bekapcsolni a csendes üzemmódot.
az ikon jelenik meg a kijelzőn.

8.7 A hőmérséklet és a hibakódok kijelzése
Nyomja meg a check
gombot az ellenőrzés menübe való
belépéshez. Az aktuális hőmérséklet vagy hibakód jelenik meg a kijelzőn.
icon
.
Prev

Next

A
és
gombok segítségével választhatja ki
a hogy milyen hőmérséklet vagy hibakód kijelzés történjen.

LED világít.
MEGJEGYZÉS

Ezzel a

A 8.3 pontban leírtak szerint kapcsolja be a
használati
melegvíz előállítást.

Ez

MEGJEGYZÉS

Az OK

A 8.2 pontban leírtak szerint kapcsolja be a szoba
fűtést
.

o

Hűtés üzemmódban a beállítási tartomány 7 C -tól 22 C-ig.

OK

8.4 A szoba fűtés és a használat melegvíz
előállítás bekapcsolása
és
.

A 8.2 pontban leírtak szerint kapcsolja be a szoba
hűtést
.

kapcsolja be a szoba hűtést
vagy a
vagy
ikon jelenik meg a kijelzőn.
A

A
fel
vagy le
víz hőmérsékletet.

Megjegyzés: az ON gomb
megnyomása nincs hatással a
használati melegvíz előállításra. A HMV előállítást csak az erre
a célra szolgáló gomb
segítségével lehet bekapcsolni.

A kijelzés sorrendje a következő: a beltéri egység visszatérő víz
hőmérséklete, a hűtőközeg - víz hőcserélő kimenő víz hőmérséklete,
a beltéri egység kimenő víz hőmérséklete, a víztartály hőmérséklete,
a padlófűtés kör előremenő víz hőmérséklete, hűtőközeg
bemenő cső hőmérséklete, hűtőközeg kimenő cső hőmérséklete,
víztartály beállított hőmérséklete, a beltéri egység előremenő víz beállított
hőmérséklete, a beltéri környezeti hőmérséklet, a legutóbbi három hiba
vagy védelmi kód. Ha a padlófűtés előremenő hőmérséklet érzékelője nincs
telepítve, akkor a hőmérséklet ellenőrzéskor “--” ikon látható
a kijelzőn
..
Az ellenőrzés és a kijelzés sorrendje a 8-1 táblázatban található.

8-1. táblázat

Tartomány

1

2

3

Tartalom

Kijelzés

A beltéri egység
visszatérő víz
hőmérséklete

A beltéri egység visszatérő víz hőmérséklet ikonja.

Hűtőközeg
víz hőcserélő
előremenő
víz
hőmérséklete

A hőcserélő előremenő víz hőmérséklet ikonja.

A beltéri egység
előremenő víz
hőmérséklete

Hőmérséklet kijelzés.

Hőmérséklet kijelzés.

A beltéri egység előremenő víz hőmérséklet ikonja.
Hőmérséklet kijelzés.

A víztartály hőmérséklet ikonja.

4

Víztartály
hőmérséklete

5

Padló fűtés
kör előremenő
víz hőmérséklete

6

7

8

9

A beltéri egység
hűtőközeg
bemenő
hőmérséklete

Hőmérséklet kijelzés.

A padlófűtés előremenő víz hőmérséklet ikonja.
Hőmérséklet kijelzés.

A hűtőkör bemenő hőmérséklet ikonja
Hőmérséklet kijelzés.

Hűtőközeg
kimenő
hőmérséklete

Ahűtőkörkimenőágánakhőmérséklet ikonja.

A víztartály
hőmérséklete
.

Akövetkezők

A beltéri egység
beállított
előremenő víz
hőmérséklete

Hőmérséklet kijelzés.

és

a használati melegvíz ikonjai.

Hőmérséklet kijelzés.

Az ikonok

és

A szoba

fűtés ikonjai

.

a szoba hűtést jelzik. A víz hőmérsékletét a kijelző mutatja.
és

így jelennek meg.

Hőmérséklet kijelzés.

10

A beltéri egység
hőmérséklete

Hiba vagy védelmi kód kijelzése.

11

12

13

A beltéri egység hőmérsékletét állandóan kijelzi.

Hiba vagy
védelmi kód

Hiba vagy védelmi kód kijelzése.

Hiba vagy védelmi kód kijelzése.
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Az ellenőrző funkcióval visszakereshetjük az utolsó háromhibát vagy,
védelmi kódot a legfrissebb lesz az első a sorban. Ha újabb rendellenes
működés fordul elő, a kódok eggyel lejjebb csúsznak és a legutoljára
bekövetkezett hiba kódja lesz az elsőként kijelezve.
Ha az OPERATION LED villog, azt jelenti hogy egy hiba éppen
folyamatban van. Lekérdezéskor ezt a hibakódot jelzi ki először. Ha
az OPERATION LED nem villog, akkor a lekérdezéskor az előző
hibakód jelenik meg.

Ha az időzítés kikapcsolja a szoba hűtést vagy a szoba fűtést,
a távszabályzó szintén kikapcsol. Ez nem befolyásolja a használati
melegvíz előállítást.

8.10 Mit nem tehetünk az időzítővel?
Az időzítővel nem tudunk átkapcsolni szoba hűtésről szoba
fűtésre vagy vissza.

Nyomja meg újra a check
gombot, ezzel kiléphet az ellenőrző
üzemmódból. Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg,
a távszabályzó automatikusan kilép.

8.11 Hogyan értelmezzük a programozott
parancsokat?

8.8 Az időzítések ismertetése

Ahhoz hogy meg tudjuk érteni a rendszer viselkedését bekapcsolt
időzítés esetén, fontos hogy tudjuk, hogy az "utolsó" beprogramozott
parancs felülbírálja az azt megelőző beprogramozott parancsot,
egészen addig amíg a következő beprogramozott parancs
végrehajtásának ideje bekövetkezik.

Ha időzítést állítottunk be, a működést az időzítő vezérli. Az időzítéskor
megadott időpontban a megfelelő parancsot automatikusan végrehajtja
a rendszer.
Ha az időzítés aktív, mindig az általa megadott utolsó parancsot hajtja
végre, amíg új parancs nincs kiadva. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó
ideiglenesen felülbírálhatja a működést. A rendszer visszaveszi az
irányítást, amint a következő beprogramozott parancs időpontja
bekövetkezik.
MEGJEGYZÉS

w

Az időzítés be
vagy kikapcsolásához ezt a gombot használja.
Az időzítés felülbírálja a bekapcsoló gombot
.
ezzel a gombbal ideiglenesen felülbírálhatja a bekapcsolás
időpontját egészen a következő beprogramozott időzítésig.
Hálózat kimaradás esetén, amikor a hálózat helyreállt, az előzőleg
beprogramozott felhasználói és interfész adatokkal indul újra
a rendszer.

Például: az aktuális idő 17:30 és az időzítő parancsai 13:00, 16:00 és
19:00-ra vannak beprogramozva. A következő programozott parancs
(16:00) felülbírálja az előző (13:00)-ra programozott parancsot és
egészen a (19:00) órára programozott parancs végrehajtásáig
érvényben marad.
Hogy megértsük a következő programozott parancsot, feltétlenül
tudnunk kell, hogy most éppen milyen programozott műveletet hajt
végre a rendszer. Lehet hogy a feladat az előző napon kezdődött!

9. Heti programozás
w

Normál állapotban nyomja meg a
gombot 5 másodpercre. Így
nyitja vagy zárja a heti programozást. Amikor a heti programozás
inaktív, ez az ikon látható
.
Az időzítésből mentés nélkül kiléphet ha megnyomja a

FIGYELEM
Az időzítések idő alapúak, ezért nagyon fontos hogy az időzítés
megkezdése előtt az aktuális pontos időt és a napot állítsa be.
Az időzítéskor beprogramozott adatok és műveletek
hálózat kimaradáskor nem törlődnek. Ezeket a távszabályzó
megőrzi a memóriájában.

8.9 Mire használhatjuk az időzítőt?
Szoba hűtés és szoba fűtés
Egy beállított időpontban bekapcsolja a kívánt funkciót.
A hét minden napjára 5 db. időzítést programozhatunk be,
összesen 35-öt egy héten.
MEGJEGYZÉS
Ha a hőszivattyút egy külső szobatermosztáttal, kapcsoljuk össze,
a szobatermosztát felülbírálja az időzítés által adott
parancsot.
Csendes üzemmód
Ezt az üzemmódot egy beprogramozott időpontban be vagy ki kapcsolja.
Naponta öt programot lehet beállítani, ezeket mindennap végrehajtja.
Használati melegvíz felfűtése
Ezt az üzemmódot egy beprogramozott időpontban be vagy ki kapcsolja.
Naponta öt programot lehet beállítani, ezeket mindennap végrehajtja.

FIGYELEM
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gombot.

Ha semmilyen gombot nem nyom meg 30 másodpercig, a rendszer
automatikusan kilép és az előzőleg használt pontra áll.
Minden ciklus 7 napig, vasárnaptól szombatig tart. Minden
napra 5 műveletet programozhat be.

9.1 Heti időzítés
w

Nyomja meg a
gombot, ezzel léphet be a heti időzítés programozása
Prev
menübe. Heti programozás menüben az előző
gombbal
Next
léphet vissza, és a következő
gombbal léphet előre.
▲
a fel nyíllal
és a le nyíl ▼ segítségével állíthatja be a kívánt
értéket, majd mentse az OK gomb segítségével.
▼ ▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼
1: A hét minden napjának ikonjai SUN
MON TUE WED THU FRI SAT villognak
a hét minden napjának programozása egyszerre történik
Ha a hét napjaira előzőleg beállított értékek azonosak a mostanival,
az OPERATION ikonok láthatók a kijelzőn. Ha a hét napjaira előzőleg
beállított értékek nem azonosak a mostaniakkal, az OPERATION
▲
▼
ikonok nem láthatók,
a flel/ le
nyilakkal válassza ki a hét
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
napját SUN MON TUE WED THU FRI SAT a hét minden napja felett láthatók a
heti időzítés jelei, a hét időzítésre kiválasztott napjai láthatók, a
kiválasztott nap villog és a hét kiválasztott napjainak OPERATION
jelei láthatók. Menjen a hét kiválasztott napjának ikonjára, majd
Next
nyomja meg a next
gombot a 2: lépéshez és
a kiválasztott nap ikonja és az OPERATION jel látható lesz.

2: A fel és a ▲ le nyilakkal ▼ válassza ki az OPERATION ikont,
és 1 2
a kiválasztott művelet villogni kezd.
3
4
5
Menjen a beállítani kívánt műveletre, majd
Prev
Next
nyomja meg a
gombot a 3: lépéshez, vagy
gombot
az 1. lépéshez.
▲

▼

3: A fel és le
gombokkal
állítsa be az órát
Next
majd a
gombbal válassza a 4: lépést vagy a
menjen vissza a 2: lépéshez.
▲

A beprogramozott feladatokat nem a bekövetkezés időpontja, hanem
a programozás időpontja szerint rögzíti. Ez azt jelenti, hogy az
elsőként programozott feladat lesz az első, annak ellenére hogy
egy később programozott feladatot előbb végrehajt a rendszer.

w

Prev

gombbal

▼

4: A fel és le
gombokkal
állítsa be a kívánt percet
Next
majd a next
gombbal válassza az 5: lépést vagy
menjen vissza a 3: lépéshez.

Prev

gombbal

▼

▲

5:

le gombbal
válassza ki a kívánt üzemmódot
, ekkor a kiválasztott üzemmód villogni kezd,
Prev
nyomja meg Next gombot a 6: lépéshez vagy a
gombot
a 4: lépéshez való visszatéréshez.

6:

▲
A 6: lépésbe jutáskor az ikon
villog. A fel
és
le ▼ gombokkal az 5: lépésben megadott üzemmódhoz
válasszon BE vagy KI parancsot. Ha ezt megtette, az ikon
villogása leáll. Ha KI parancsot választott, akkor a
folyamatosan látható és a hőmérséklet kijelzés
átvált "
”-ra . Ha BE parancsot választott, a
ikon eltűnik és a hőmérséklet kijelzése a gyári
vagy
egy elmentett hőmérsékletet mutat. Ha ezt az 5 ikont választja,
▼
▲
a le
vagy fel
gombbal a minden üzemmód lezárásra
kapcsolhat
ilyenkor ez az ikon látható és a hőmérséklet kijelzés "ALL"
lesz és minden üzemmód látható. A beállítás végeztével
Next
nyomja meg a next
gombot. Ezzel a 7: lépésre válthat
ha az BE parancs, vagy térjen vissza az 1: lépéshez.
Prev
A
gombbal visszatérhet az 5: lépéshez.

7:

A fel
vagy le
gombbal állítsa be a hőfokot
OK
nyomja meg
gombot majd menjen a 2: lépésre és kezje meg a
következő művelet beállítását. Ha ez volt az utolsó, menjen az
1: lépésre és kezdje a következő hét programozását.
Next
Ezzel a
gombbal az 1: pontra mehet vissza vagy
Prev
A
gombbal a 6: lépésre válthat.

A fel és

▲

a kézi vezérlés parancs kiadása után. Ekkor a heti időzítésnek
van magasabb prioritása. A készülék a heti időzítés által adott
adott utasítást hajtja végre.
Ezután folyamatosan követi a heti időzítés által
kapott utasításokat.

▼

9.2 Heti időzítő duplikálása
(az előző nap duplikálása)
Alaphelyzetben nyomja meg
heti időzítésbe.
▲

vagy le

▼

▼

w

ezt a gombot. Így beléphet a

▼

gombbal válassza ki a hét napját.
,A kiválasztott nap ikonja villog. Navigáljon
arra a napra, melyet duplikálni kíván, majd nyomja meg
ezt a
gombot. Ezzel duplikálja a napot.

Fel
▼

▼

▼

▼ ▼

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

9.3 Heti időzítés törlése
Egy nap törlése
Alaphelyzetben nyomja meg
heti időzítésbe.
Fel

▲

w

ezt a gombot. Így beléphet a

▼

gombbal válassza ki a hét napját.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT A kiválasztott nap ikonja villog. Navigáljon
arra a napra, melyet törölni kíván, majd nyomja meg
ezt a
gombot. Ezzel törli a napot.
▼

▼

▼

vagy le

▼

▼

▼ ▼

Egy napon egy művelet törlése
Alaphelyzetben nyomja meg
heti időzítésbe.
▲

Fel

ezt a gombot. Így beléphet a

▼

gombbal válassza ki a hét napját.
A kiválasztott nap ikonja villog. Navigáljon
arra a napra, melyet törölni kíván, majd nyomja meg a Next
gombot, ezzel a 2: lépésre vált.
▼

▼

▼

vagy le

w

▼

▼

▼ ▼

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Fel ▲ vagy le ▼ gombbal válassza ki a kívánt naphoz tartozó
ikont 1 2
3
4 . A kiválasztott művelet ikonja villog.
Navigáljon arra a műveletre, melyet törölni kíván, majd nyomja meg
ezt a
gombot. Ezzel törölte a műveletet.

9.3 Konfliktus a kézi vezérlés és a
heti időzítés között
Ha konfliktus fordul elő a kézi vezérlés és a
heti időzítés között
Ha konfliktus fordul elő a kézi vezérlés és a heti időzítés között, a
kézi vezérlés pillanatában, akkor a kézi vezérlésnek nagyobb
prioritása van mint az időzítésnek (felülbírálja azt). A készülék a
manuálisan adott utasítást fogadja el.
Ha konfliktus fordul elő a kézi vezérlés és a heti időzítés között
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10. Telepítői beállítás táblázat
10-1 táblázat
Első Második Beállítás neve
digit digit

Gyári
érték

Lehetőség Lépés Egység Megjegyzés

Alapvető kiválasztás

0

0

padló fűtés

0

0/1

0-Nincs kiválasztás; 1-Van

1

fan coil vagy alacsony hőmérsékletű eszköz

0

0/1

0-Nincs kiválasztás; 1-Van

2

használati melegvíz tartály

0

0/1

0-Nincs kiválasztás; 1-Van

3

A használati melegvíz tartály fűtőbetétje

1

0/1

0-Nincs kiválasztás; 1-Van

4

Kiegészítő fűtő eszköz pl. gázkazán

0

0/1

0-Nincs kiválasztás; 1-Van

5

Napkollektor

0

0/1

0-Nincs kiválasztás; 1-Van

6

A beltéri egység kiegészítő fűtése

1

0/1

0-Nincs kiválasztás; 1-Van

7

Szoba termosztát

0

0/1

0-Nincs kiválasztás; 1-Van

8

Fan coil funkció

0

0/1

0-Csak hűtés, 1-hűtés
és fűtés
0- HMV prioritás,
1- szoba fűtés prioritás,
2- mindkettő

Prioritás

1

0

Szoba fűtés és HMV előállítás prioritása

0

0/1/2

1

Szoba hűtés és HMV előállítás prioritása

0

0/1

2

HP Max. A HMV tartály fűtésének maximális időtartama

10

10-95

3

Napkollektoros fűtés prioritása

0

0/1

0- HMV prioritás,
1- Fan Coil hűtés prioritás,
5

min
1-solar prioritás,0-HP prioritás

Fertőtlenítés funkció

2

0

Működés intervalluma

5(Pént)

0-7

1

Állapot

1(BE)

0/1

2

Indulás időpontja

23:00

0-23

3

Hőmérséklet beállítás

60

50-65

5

4

Intervallum

10

5-60

5

10

-

-

0-Vas, 1-Hét,…,6-Szo, 7-mind
0-KI,1-BE

1

hr

0-0:00, 1-1:00, … , 23-23:00

min

Kieg. fűtés lehetőségek

3

0

Gázkazán bekapcsolás hőfok különbség

5-15

1

1

Gázkazán bekapcsolás késleltetése

30

0-95

5

2

Gázkazán bekapcsolás külső hőmérsékletre

0

-5-35

1

3

Padlófűtés előremenő hőmérséklet max.

60

56-70

1

20

20-95

5

min

Minden feltételnek
meg kell felelnie mielőtt
a gázkazánt bekapcsolja

Elektromos fűtés és HP (hőszivattyú) prioritása

4

0

Elektromos fűtés késleltetési ideje

1

Hőmérséklet különbség a hőszivattyú indulásához

5

1-20

1

2

Beállítás korrekció a HMV tartályhoz

2

0-5

1

min

Kiegészítő fűtés

5

0

Kiegészítő fűtés1/2 bekapcsolásának késleltetési ideje

20

59-60

5

1

Kiegészítő fűtés1 bekapcsolás hőmérséklet különbségre

5

2-15

1

2

Kiegészítő fűtés 2 bekapcsolás hőmérséklet különbségre

5

2-15

1

3

Kiegészítő fűtés 2 bekapcsolás kültéri hőmérsékletre

0

-5-35

1
1

min

Hűtés és fűtés beállítási hőfok tartomány

6

0

Hűtés beállítási hőfok tartomány felső határa

22

18-22

1

Hűtés beállítási hőfok tartomány alsó határa

7

5-18

1

2

Fűtés beállítási hőfok tartomány felső határa

55

37-55

1

3

Fűtés beállítási hőfok tartomány alsó határa

25

15-37

1

4

HMV beállítási hőfok tartomány felső határa

55

38-60

1

5

HMV beállítási hőfok tartomány alsó határa

35

35-38

Egyebek
0
Celsius / Fahrenheit átkapcsolás

7

0-Celsius, 1-Fahrenheit

0

01 /

1

Csendes üzemmód

8

1-24

2

Teszt üzemmód

0

01 /

3

Teszt üzemmód időtartama

4

Padlófűtés első alkalommal

8
0

8-20
01 /

5

Légtelenítés

0

01 /

0-Tilt; 1-Engedélyez
0-Tilt; 1-Engedélyez

6

Hőmérséklet kiválasztás

0

0/1

0-víz kimenet a beltériből
1-víztartály;

1
óra

0-Tilt; 1-Engedélyez

1
perc

Megj: Ha a programozás befejezése után a hőszivattyú nem a beprogramozott paraméterekkel
működik, ármatalanítsa a készüléket 2 percre, majd kapcsolja be
Kezelési útmutató
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11. A távszabályzó kiegészítő
funkciói
11.1 Képernyővédő
Ha a képernyővédő aktív, lekapcsolja a háttérvilágítást
ezzel energiát takarít meg.
Az aktiválás feltétele: 60 másodpercig egy gombot sem nyomnak meg.
Kikapcsolás: bármelyik gomb megnyomásával.

11.2 Teszt funkció
Amikor a beltéri egység teszt jelet kap a távszabályzótól,
a PU.I és PU.O szivattyúk (ha telepítve vannak) elindulnak és
5 percig működnek (az időtartamot a beállítások menüben lehet
megadni) a következő sorrendben: használati melegvíz, fan coil
fűtés, padlófűtés, külső hőforrás, fan coil hűtés.
Miután ezeket a feladatokat végrehajtotta, a hőszivattyú kilép
a teszt üzemmódból és kikapcsol.
Teszt üzemmód közben, minden védelem működik és a megfelelő
üzemmód ikonja látható a kijelzőn.
Ha a beállítás menüben a “7-2” pont 1-re van állítva és nyomva tartja a
check
gombot 5 másodpercig, a hőszivattyú teszt üzemmódba
kapcsol. Ha a “7-2” pont 0-ra van állítva és megnyomja ezt a gombot
a hőszivattyú nem kapcsol teszt üzemmódba.
Teszt üzemmódban az ikonok
jelennek meg. Ha
éppen a HMV előállítás van folyamatban, akkor a használati melegvíz
ikon lassan villog
. Ha fan coil fűtés van folyamatban akkor a
fan coil fűtés ikon villog
. Ha éppen padlófűtés van folyamatban,
a padlófűtés ikon lassan villog
és a padlófűtés előremenő hőmérséklet ikon lassan
vele együtt villog. Ha éppen egy külső hőforrás
szolgáltatja a meleget, akkor a külső hőforrás ikon
lassan villog
. Ha éppen napkollektorból nyerjük a meleget,
akkor a napkollektoros fűtés ikon
lassan villog.
ROOM
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11.3 Zárolás funkció
Ha megnyomja a
lock gomot, akkor egy lakat
ikon
jelenik meg a kijelző jobb alsó sarkában.
Zárolt állapotban a távszabályzó nem működik.
A beltéri egység kimenő hőmérséklete, aktuális idő, a hibakódok
és az aktuális üzemmód látható a kijelzőn.
Ha zárolt állapotban megnyom egy gombot, a háttérfény világít
és a lakat ikon villog.

11.5 Automata újraindulás
Hálózati feszültség kimaradásakor a hőszivattyú és a vezetékes
távszabályzó megjegyzi a hálózati hiba előtti beállításokat ki/ be
állapot, víz hőmérséklet, heti időzítések, a beállítás menüben
megadott értékek stb.
Amikor a hálózati hiba helyreáll, vagy a bekapcsolják a
hőszivattyút, az automata újraindítás funkció újra érvényesíti a
hálózati hiba bekövetkezése előtti beállításokat.
Ha E2 hiba kijelzés fordul elő, a hőszivattyú kikapcsol
és a kijelzi a hibakódot. A berendezés csak akkor indítható
újra, ha megszüntetik a hibát.

11.6 Padlófűtés első alkalommal
Ha a beállítás menü “7-4” pontja “1”-re van állítva és folyamatosan
10 mp-ig Prev nyomva tartja a prev gombot, a padlófűtés első
alkalommal funkció aktiválódik. Ekkor a hőszivattyú előre beállított
padlófűtés üzemmódban működik .
Padlófűtés első alkalommal üzemmódban ez az ikon
lassan villog.

11.7 Légtelenítés a víz körben
Ha a beállítás menü “7-5” pontja “1”-re van állítva és 10 másodpercig
Next
nyomva
tartja a next gombot, a hőszivattyú a vizes kör
légtelenítését végzi el. Ebben az esetben a 2-utas motoros szelep
(SV1, SV2, SV3) kinyit, 3 perccel később a beltéri egységben a
szivattyú beindul és egészen addig működik, amíg kilép ebből a
funkcióból. Így megtörténik a légtelenítés
Next

Ha a légtelenítés funkció be van kapcsolva, nyomja a
gombot
folyamatosan 10 másodpercig, ezzel kiléphet. Ha eközben hálózati
hiba fordul elő, a hőszivattyú automatikusan kilép a légtelenítés
funkcióból.
Amikor a légtelenítés funkcióba lép, a szivattyú ikon
üzemállapot jelző (hűtés/ fűtés/ használati melegvíz)
ikonok együttesen villognak.

és az

11.8 Hőmérséklet és hibakódok ellenőrzése
A távszabályzó 10 hőmérsékletet és az utolsó 3 hibát vagy védelmi
kódot tudja ellenőrizni. Erről a 8.1 es táblázatban található részletes
leírás.

Nyomja meg ismét a lock gombot, ezzel kikapcsolhatja a
zárolás funkciót.

12 HIBAKERESÉS
11.4 A víztartály elektromos fűtésének
manuális ki/be kapcsolás funkciója
Nyomja meg a HMV bekapcsoló gombját
kb. 5 mp-re.
A használati melegvíz elektromos fűtőbetétje bekapcsol
és a
ikon villog.
A HMV elektromos fűtés bekapcsolása csak egyszer érvényes.
Ez azt jelenti, hogy amint a víz hőmérséklete eléri a beállított
értéket, megszűnik a fűtés, Ha ismét be kívánja kapcsolni, a HMV
gombot,
újra meg kell nyomni kb. 5 másodpercre, ekkor
újra bekapcsol az elektromos fűtés
A HMV elektromos fűtésének kikapcsolása kétféle módon történhet
1, a tartályban levő víz eléri a beállított hőmérsékletet és kikapcsol.
2. nyomja
a HMV gombot 5 másodpercig és ekkor az
elektromos fűtőbetét kikapcsol.
Ha a használati melegvíz tartály nincs telepítve és a beállítás
menüben a “0-2” pont 0-ra van állítva, az elektromos fűtőbetétet
nem lehet bekapcsolni. Ha a használati melegvíz gombot
megnyomja, "Not available" felirat jelenik meg a kijelzőn.

12.1 Tippek
Az alábbi tippek alapján megszüntethet néhány hibát. Ha
mégsem sikerülne, vegye fel a kapcsolatot a telepítővel.
A távszabályzón nincs kijelzés
Ellenőrizze hogy a hálózati feszültség rendben van.
Egy hibakód jelent meg a kijelzőn
Hívja a telepítést végző céget.
A heti időzítő működik, de a beprogramozott feladatokat
rossz időpontban hajtja végre.
Ellenőrizze az óra beállítását (nyári/ téli időszámítás), ellenőrizze
hogy a hét napja jól van beállítva.

12.2 A hibakódok jelentése
Ha a készülékben hiba fordul elő, a hiba LED villog
ezzel egyidőben a numerikus kijelzőn a hibakód is
látható. Az előző 2 hibakódot a check gomb megnyomásával
tudjuk előhívni. Részleteket az alábbi táblázatban talál.
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12-1 táblázat

Hibakód

Jelentése

E0

Víz áramlás hiba (ha háromszor ismétlődött akkor csak kézi resettel szűnik meg)

E1

T2 hiba

E2

Vezetékes távszabályzó kommunikációs hiba

E3

Kültéri egység kommunikációs hiba

E4

T2B hiba

E5

T5 hiba

E6

T1 hiba

E7

T1B hiba

E8

Víz áramlás hiba (egyszer)

E9

Lemezes hőcserélő bejövő víz hőmérséklet érzékelő hiba

EA

Lemezes hőcserélő víz hőmérséklet érzékelő hiba

Eb

Kültéri egység hőmérséklet érzékelő hiba

Ed

Fázis védelem

EE

Eeprom hiba

P0

T2 magas hőmérséklet védelem

P1

T2B magas hőmérséklet védelem

P2

Hűtőközeg- víz hőcserélő kimenetén magas hőmérséklet védelem

P3

Hűtőközeg- víz hőcserélő kimenetén alacsony hőmérséklet védelem

P4

Hűtőközeg- víz hőcserélő bemenetén magas hőmérséklet védelem

P5

T1 magas hőmérséklet védelem

P6

T1B magas hőmérséklet védelem

P7

Kültéri egység védelem

P8

A víztartály elektronikus fűtés védelme

P9

A hidraulikus modul elektromos fűtés védelme

Pb

Lefagyás védelem

Pc

Hőmérséklet vezérlés hiba (a hűtés és fűtés üzemmód konfliktus
okozza)

t0-t7

Teszt üzemmód

dF

Leolvasztás

d0

Olaj visszahordás funkció

Pc
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