
TÁVSZABÁLYZÓ
Levegő- víz hőszivattyúhoz

Kezelési útmutató

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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 Közepes statikus nyomású légcsatornás beltéri egység

Kezelési útmutató

Köszönjük hogy az általunk forgalmazott légkondicionálót választotta.      
Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, majd őrizze meg.
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Az útmutatóban szereplő képek szemléltető jellegűek. A valóság ezektől némileg eltérhet az Ön által vásárol készülék 
típusától függően. 

1.    FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
A személyi sérülések és anyagi kár elkerülése érdekében kövesse az 
alább ismertetett utasításokat, ellenkező esetben anyagi kár, 
a készülék meghibásodása vagy személyi sérülés 
következhet be.  

A telepítést a cégünkkel szerződött szerelővel végeztesse.  
A helytelen telepítés áramütést, víz szivárgást, tüzet vagy 
anyagi kárt eredményezhet.  
 
A karbantartás és javítást cégünkkel szerződött szerelővel 
végeztesse.   
A helytelenül végzett munkálatok áramütést, víz szivárgást,   
tüzet vagy anyagi kárt eredményezhetnek.  
 
A sérülések, vagy tűz elkerülése érdekében, ha füst vagy 
égett szagot érez, áramtalanítsa a légkondicionálót és 
hívjon egy cégünkkel szerződésben álló szerelőt. 
 
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.  
 
Az olvadó biztosítékot csak az eredetivel azonos értékűre
szabad kicserélni. Soha ne hidalja át vezetékkel!  
Ellenkező esetben súlyos meghibásodás vagy tűz keletkezhet 
.  

Ne használja a légkondicionálót más célokra.  
Anyagi károk vagy minőségromlás megelőzése miatt ne használja
a légkondicionálót precíziós berendezések, állatok, növények
vagy műtárgyak hűtésére. Ez egy komfort légkondicionáló.  
 
Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és kapcsolja le 
a kismegszakítót vagy húzza ki a konnektorból.  
Ellenkező esetben áramütés érheti. 
 
Az áramütés vagy tűz megelőzésére használjon ÉV
relét.  
 
Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló földelve van.  
A földelő vezetéket soha ne a vízvezetékhez vagy hasonló
objektumhoz csatlakoztassa. Szakemberre bízza ezt a munkát.
.  

Ne tegye ki magát vagy másokat a hosszabb ideig a hideg 
légáramlat hatásának. Súlyosan megbetegedhet. 
 
Ne nyúljon be sem kézzel sem tárggyal a beszívó vagy   
kifúvó nyílásokba.  
A ventilátor magas fordulaton működik. Anyagi kár keletkezhet.  
 
Ne használjon gyúlékony sprayt vagy festéket a készülék 
közvetlen közelében.   
Tüzet okozhat.  
 
Ne érintse meg működés közben a légterelő lamellákat.
.  
Becsípheti az ujját, vagy a készülék meghibásodhat.  
 
Ne helyezzen tárgyakat a lég beszívó vagy kifúvó nyílásba.  
Anyagi kárt vagy a légkondicionáló meghibásodását okozhatja. 
 
Soha ne javítsa házilagosan a berendezést.   
Kizárólag egy, a cégünkkel szerződött szakemberrel végeztesse.  
 
A készülék élettartama végén ne helyezze azt a  
kommunális hulladékok közé. Szállítsa egy szelektív
hulladékgyűjtőbe. 
 
Elektromos berendezéseket soha ne helyezzen a kommunális
hulladékok közé. 
Konzultáljon a helyi hulladék begyűjtő céggel.
. 
 
Ha elektromos berendezések kerülnek a hulladékok közé,
veszélyes vagy mérgező anyagok kerülhetnek a 
környezetbe, az ivóvízbe és ezen keresztül a táplálékláncba.
Egészsége érdekében vigye őket egy szelektív gyűjtőbe. 
 
A hűtőközeg szivárgás elkerülése miatt konzultáljon szerelőjével.  
Ha a légkondicionálót egy kis helyiségben használja, egy
esetleges hűtőközeg szivárgás kiszoríthatja az oxigént a 
helyiségből, ami súlyos oxigén hiányt, esetleg fulladást
okozhat.  
 
A légkondicionálóban használt hűtőközeg biztonságos és
helyes telepítés esetén nem szivárog.  
Ha a hűtőközeg mégis szivárog és az elillant gáz lánggal
érintkezik, mérgező gázok keletkezhetnek. 
 
Kapcsoljon ki minden nyílt lángú berendezést (gázfőző stb.) és
szellőztessen ki alaposan, majd hívjon egy cégünkkel 
szerződött szerelőt.  
Addig ne használja a légkondicionálót amíg a szerelő
meg nem szűntette a szivárgást. 

                          Az alábbi információkat két kategóriára osztottuk. Mindkettőt olvassa 
   el figyelmesen és tartsa be őket. Ellenkező esetben anyagi kár vagy                       

 személyi sérülés következhet be.

Az így jelölt pontok figyelmen kívül hagyása anyagi kárt                            
     vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.

szenvedhet    

Az elektromos vezetékezést a helyi szabványnak megfelelően 
kell végezni. Ellenkező esetben akár halálos áramütést is
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2.    ALKATRÉSZEK NEVEI
A készülék egy kültéri egységből, beltéri egységből 
és egy távszabályzóból áll. 

AUTO (automata) 
Az OPERATION LED világít és a készülék automata üzemmódban
működik. Az infravörös vétel engedélyezve van. Amint az infravörös
távszabályzóról jelet kap, annak megfelelően üzemel tovább. 

1 

 

 (Figyelje a 2-1 ábrát)  
Üzemmód kijelzők a kijelző panelen

Kijelző panel 

Ez a kezelési útmutató nem tartalmazza a
távszabályzó kezelését. Azt egy másik füzetben
találja, amit szintén mellékeltünk.  

PRE-DEF kijelző (hőszivattyús modelleknél) 
vagy ventilátor (csak hűtő modelleknél)

Infravörös jel vevõ

Digitális kijelzõ

Bekapcsolva    Időzítés kijelző Riasztás kijelzõ

Temporary gomb

A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa 
el a kültéri egység ventilátorának védőrácsát. 
 
Ne nyúljon a légkondicionálóhoz vizes kézzel.  
Áramütést szenvedhet.  
 
Ne érintse meg a hőcserélő lamelláit.  
A lamellák élesek. Elvághatják a kezét. 
 
A beltéri egység alá ne helyezzen olyan tárgyakat,
melyekben a cseppvíz kárt tehet..  
Ha a levegő páratartalma 80% vagy magasabb vagy a 
cseppvíz tömlő eldugult, a cseppvíz kicsöpöghet.  
 
Hosszabb üzemelés után ellenőrizze a kültéri és 
beltéri egység rögzítését.  
Ha nem megfelelő, leeshet és sérülést okozhat. 
 
Az oxigén hiány elkerülésére szellőztessen alaposan, főleg 
ha nyílt lángú készüléket használ a légkondicionálóval
közös légtérben.  
 
Ellenőrizze a cseppvíz tömlő átjárhatóságát.  
Az elégtelen cseppvíz elvezetés miatt víz szivároghat a 
beltéri egységből és károsíthatja a bútorokat stb. 
 
A távszabályzó belső alkatrészeit ne érintse meg.  
Ne vegye le a fedelet. Néhány alkatrész érintése 
veszélyes lehet és meghibásodás fordulhat elő. 
 
Gyerekeket, növényeket vagy állatokat ne tegyen ki 
huzamosabb ideig a hideg légáramlatnak.  
Súlyos megbetegedést, vagy a növények károsodását 
okozhatja. 
 
A gyerekek ne játsszanak a légkondicionálóval
és tárgyakat ne helyezzenek rá.  
Sérüléseket okozhatnak a leeső tárgyak. 
 
Ha rovarirtót vagy más mérgező anyagot permetez, 
kapcsolja ki a légkondicionálót.  
Az erre érzékeny személyek megbetegedhetnek 
ha a légkondicionálóban összegyűlt mérgező vagy
irritáló anyagok a levegőbe jutnak. 
 
Nyílt lángú berendezéseket ne helyezzen a  
légkondicionáló által kifújt légáramba. 
.   
Elégtelen égés fordulhat elő, esetleg a hőtől deformálódhat
a beltéri egység műanyag burkolata. 
 
Tilos olyan helyiségben használni a légkondicionálót
ahol gyúlékony anyagok vannak, melyek párologhatnak.  
A kipárolgó gázok tüzet vagy robbanást okozhatnak. 
.  
 
Kisgyermekek és korlátozott cselekvőképességű
csak felügyelet mellett kezelhetik a légkondicionálót. 
  
Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek ne játsszanak a 
légkondicionálóval. . 

 

TEMPORARY gomb. Ezt akkor használjuk, ha a távszabályzó  
elveszett, vagy az elemek lemerültek. AUTOMATA és  
intenzív hűtés üzemmódot választhatunk a segítségével.  
A gomb a fenti ábrán látható helyen található. 
Első megnyomásakor AUTOMATA majd a következő megyomás ,   n
után intenzív hűtés (FORCED COOL), majd kikapcsolás,    
következik. 

A készüléket az optimális működés érdekében az
alábbi hőmérséklet tartományokon belül
üzemeltesse.

3.    A LÉGKONDICIONÁLÓ     
       ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET TAROMÁNYA

FORCED COOL (intenzív hűtés)
Az OPERATION LED villog és automata üzemmódban
magas ventilátor sebességgel üzemel a berendezés 
30 percig. Ilyenkor az infravörös jel vétele tiltva van. 
  
OFF (ki) 
Az OPERATION LED kialszik. A légkondicionáló
kikapcsol. Az infravörös jel vétele engedélyezve van. 
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Hűtés üzemmód

Párátlanítás

Fűtés üzemmód
(csak hőszivattyús
modelleknél) 

Üzemmód 

Hőmérséklet 
Kültéri 
hőmérséklet

Szoba 
hőmérséklet

-15℃-  43℃ (MODEL18-60)    
0℃-  43℃ (MODEL12)   17℃-  32℃

-15℃-  24℃   17℃-  27℃

18℃-  43℃   17℃-  32℃

VIGYÁZAT 

Figyelem 

VIGYÁZAT

VIGYÁZAT

FIGYELEM

FIGYELEM

2-1 ábra

4.    TIPPEK A GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉSHEZ

A gazdaságos üzemeltetéshez olvassa el a következő fejezetet. 
.

5.    KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról
hogy a készülék áramtalanítva van. 
 
Ellenőrizze a hálózati kábel épségét. 
 
Puha ruhával tisztítsa a beltéri egységet és a
távszabályzót. 
 
Enyhén nedves ruhát is használhat, ha a burkolat 
nagyon szennyezett. 
 
Vizes ruhát soha ne használjon a távszabályóhoz. 
 
A tisztításhoz ne használjon vegyi anyaggal átitatott 
kendőt. 
A vegyi anag elszíneződést, mattulást okozhat. 
 
Ne használjon benzint, higítót, súrolószert
vagy oldószert.  
Ezek a műanyag deformálódását, karcolását okozhatják. 

Hosszú leállás utáni karbantartás  
(pl: a szezon elején)   

Ellenőrizzen minden beszívó és kifúvó nyílást a kültéri egységen. 
Távolítson el minden objektumot ami gátolja a légáramlást. 
 
A beltéri egységet és a szűrőt tisztítsa ki.  
A tisztítás előtt olvasa el a légszűrő tisztítása fejezetet. 
Tisztítás után minden alkatrészt illesszen vissza eredeti 
helyére.  

Hosszú leállás előtti karbantartás   
(pl: a szezon végén)           

Járassa a légkondicionálót fél napig ventilátor üzemmódban.
Ez a belső részek kiszárítása miatt szükséges. 
 
A beltéri egységet és a szűrőt tisztítsa ki.  
A tisztítás előtt olvasa el a légszűrő tisztítása fejezetet. 
Tisztítás után minden alkatrészt illesszen vissza eredeti helyére.

Ellenőrizzen minden beszívó és kifúvó nyílást a beltéri egységen.
Távolítson el minden objektumot ami gátolja a légáramlást. 
 

Legalább 12 órával a használat megkezdése előtt, helyezze
áram alá a készüléket. Ez a finom indulás miatt szükséges.
Áram alá helyezés után a kijelzőn jelzések láthatók. 

 

A légszűrő tisztítása (néhány modellnél)

A légszűrő megakadályozza hogy por vagy szennyező anyag  
kerüljön a készülékbe. A szűrő eltömődése jelentősen rontja
a légkondicionáló teljesítményét. 
Ezért a légszűrőt kb. két heti használat után tisztítani kell.
. 
 
Ha a légkondicionáló poros környezetben üzemel, gyakrabban
kell tisztítani a szűrőt. 
 
Ha nehéz letisztítani a szűrőt, cserélje ki egy új példányra.
A légszűrőt tartozékként értékesítjük. 
. 

Ha az Ön által vásárolt készülék hátul szívja be a levegőt,  
távolítsa el a szűrőt rögzítő 2 db. csavart és vegye ki a
szűrőt.

Ha az Ön által vásárolt készülék alul szívja be a levegőt,
emelje meg óvatosan a szűrőt, hogy azt ki tudja csúsztatni
a házból. A műveletet az 5-2 ábra szerint végezze.
A nyilak irányába mozgassa a szűrőt.  

1 Ha a léghondicionálót a fent hőmérséklethatárokon
kívül használja, rendellenes működés fordulhat elő. 
Normál jelenség, ha a lékondicionáló felülete
párás lesz a magas környezeti páratartalom miatt.
Ilyenkor csukja be a nyílászárókat üzemeltesse 
tovább a légkondicionálót  
Az optimális üzemeltetés és hatásfok a fenti
hőmérséklet tartományokon belül lehetséges.

2 

3 

Három perces védelem 

A kikapcsolást követően a kompresszor csak
3 perces késleltetés után indul újra. Ezt a
védelmet a vezérlő panel automatikája biztosítja. 

Hálózati feszültség kimaradás
Feszültség kimaradás esetén a készülék teljesen kikapcsol. 

Ha a hálózat helyreállt, az OPERATION LED villog a
kijelzőn. 
A bekapcsoláshoz nyomja meg a távszabályzón az ON/OFF 
gombot. 
Villámlás vagy erős rádiófrekvenciás sugárzás 
hibás működést okozhat. 

Úgy állítsa be a légáramlást, hogy a hideg levegő
ne irányuljon személyekre. 
 
A hőmérsékletet úgy állítsa be hogy kellemes legyen. 
Kerülje a túlhűtést vagy túlfűtést. 
  
Hűtés esetén árnyékolja a szobát függönnyel, redőnnyel. 
 
A jó hatásfok érdekébe mindig csukja be
a nyílászárókat. 
 
Állítsa az időzítést a megfelelő értékre. 
 
Soha ne zárja el a készülékbe be és kiáramló
levegő útját. 
 
Úgy állítsa be a légáramlást, hogy a hideg levegő
ne irányuljon növényekre.
 
A hőmérsékletet úgy állítsa be hogy kellemes legyen. 
Kerülje az extrém hőmérsékleteket. 
  
Hűtéskor hasznája a sötétítő függönyt és redőnyt. 
 
Az ajtókat ablakokat csak a szükséges ideig
tartsa nyitva. 
 
Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, áramtalanítsa
vegye ki az elemeket a távszabályzóból.
Ha a készülék nincs áramtalanítva, néhány készenléti
áramkör működésben van és energiát fogyaszt.
Újbóli bekapcsolás előtt kb. fél nappal
helyezze áram alá a készüléket így tudja
biztosítani a finom indulást. 
 
Az eltömődött szűrő jelentősen csökkenti a légkondicionáló 
hatékonyságát, ezért tisztítsa legílább kéthetente.   

Porszívózás közben a lég beszívó rész felfele nézzen.  
(Figyelje az 5-4 ábrát) 
Mosás közben a lég beszívó rész lefelé nézzen.              
(Figyelje az 5-3 ábrát) 

5. Helyezze vissza a szűrőt
6. Helyezze vissza és zárja be a lég beszívó rácsot az 1 és 2 
pontokban leírtakkal ellenkező sorrendben, majd 
csatlakoztassa a kábelt a vezérlő dobozhoz.

A légszűrőt ne sugárzó hővel vagy közvetlen napon szárítsa.

5-4 ábra

5-3 ábra

6.  A következő jelenségek nem a   
     légkondicionáló hibáját jelentik

1: A légkondicionáló nem működik

2: Hűtés üzemmódban csak a ventilátor 
üzemel, hűtés nem történik 
                      

A légkondicionáló a bekapcsolást követően nem azonnal indul. 
Ha az OPERATION LED világít, a rendszer normál állapotban 
van. 
A kompresszor túlterhelésének elkerülése miatt a kompresszor 
csak a bekapcsolást követően 3 perc múlva indul el.

Ha az OPERATION és a "PRE-DEF LED (hűtő-fűtő 
modelleknél) vagy a FAN LED (csak hűtő medelleknél)" világít, 
ez azt jelenti, hogy Ön a fűtés üzemmódot választotta. A fűtés 
üzemmód indításakor a beltéri egység ventilátora csak akkor 
kezd forogni, ha a hőcserélő már meleg. Ilyenkor a kijelzőn a 
leolvasztás LED is világít.

A beltéri egység hőcserélő lefagyásának elkerülése miatt 
a rendszer átvált ventilátor üzemmódra. A hűtés rövid idő 
múlva folytatódik.

Ha a szoba hőmérséklete a beállított értékre csökken, A 
kompresszor kikapcsol és a készülék ventilátor üzemmódban 
dolgozik tovább. Ha a szoba hőmérséklet emelkedik, a 
kompresszor újra elindul. Ugyanez történik fűtés üzemmódban. 

Tisztítsa ki a szűrőt. A művelethez porszívót és tiszta
vizet használjon. Ha túl makacs a szennyeződés,
használhat puha ecsetet és semleges mosószert, utána
alaposan, sugárzó hőtől mentes helyen szárítsa a szűrőt. 

5-2 ábra

5-1 ábra

3: Fehér köd áramlik a készülékből

3.1: Beltéri egység

Ha hűtés üzemmódban magas a páratartalom és a beltéri 
egység belseje nagyon szennyezett, a szobában a hőmérséklet 
eloszlás egyenetlen lesz. Ilyenkor ki kell tisztítani a beltéri 
egységet. Ehhez a művelethez kérje a telepítő/ szerelő 
segítségét. 

Az OPERATION LED gyorsan villog (5Hz). Ha ez a villogás 
és 1 perc elteltével történő úraindítás után is fennáll. 
(Figyelje a  7-1 és 7-2 ábrákat).

A távszabályzó hibát jelez vagy a gombjai nem működnek 
megfelelően.

Valamelyik biztonsági eszköz, pl. biztosíték vagy kismegszakító
többször kiég/ leold.
Víz került a berendezésbe.

Víz szivárog a beltéri egységből.

Egyéb rendellenes működés.

Ha az alábbiak közül bármelyik rendellenesség előfordul, áramtalanítsa
a készüléket és hívjon egy szerelőt, aki cégünkkel szerződésben áll. 

Ha rendellenes működést észlel, a 7-3 táblázat alapján próbálja 
megszűntetni a hibát. Ha ez nem sikerül, hívjon egy olyan 
szerelőt, aki cégünkkel szerződésben áll. 
.
 

7.1.      A légkondicionáló hibái és azok lehetséges okai 

Ha rendellenes működést tapasztal, 3 percre áramtalanítsa  
a készüléket, majd helyezze áram alá és kapcsolja be. 
Ellenőrizze a hálózati feszültséget. Ha a feszültség 
megfelelő, de a hiba újra jelentkezik, hívjon egy szerelőt
aki cégünkkel szerződésben áll.
. 

4.2:  Beltéri egység, kültéri egység

A készülék működése során folyamatosan halk susogó hang 
hallatszik. 
Ez a rendszerben áramló hűtőközeg miatt hallható normál 
jelenség. 

Susogó hang hallatszik az induláskor illetve közvetlenül a 
leállás után vagy leolvasztáskor. Ez a hűtőközeg áramlásának 
hirtelen változásakor normál jelenség. 

4.3: Kültéri egység

Amikor a zaj hangszíne megváltozik. 
Ez a frekvencia megváltozása miatt következik be.

5: Por áramlik a készülékből

6: Kellemetlen szag áramlik a beltéri egységből

Ha hosszú állás után indítja be a készüléket, az időközben 
felgyülemlett por távozik a beltéri egységből. 

Az egység összegyűjti a szagokat, majd azok távoznak a beltéri 
egységből.. 

 7: A kültéri egység ventilátora nem forog       
                      

Üzemelés közben. A légkondicionáló működésének 
optimalizálása miatt a ventilátor fordulatszáma változik. 

4: Hűtés üzemmódban zaj hallatszik

3.2:  Beltéri egység, kültéri egység

4.1: Beltéri egység

Amikor a rendszer leolvasztás után fűtésre kapcsol, a cseppvíz 
gőzzé alakul át és ez távozik az egységből.  

Hűtés üzemmódban vagy leálláskor susogó hang hallatszik. 
Amikor a vízszivattyú (opcionális tartozék) működik, ez a zaj 
hallható.

A fűtés üzemmód leállásakor pattogó hang hallható. 
A műanyag alkatrészek hőmérséklet változás hatására 
kitágulnak vagy összehúzódnak. 

7.    HIBAKERESÉS
7-1 táblázat 7-2-es táblázat 

 
 

Megoldás

Tisztítsa ki a hőcserélőt. 
Tisztítsa ki a szűrőt. 
Távolítsa el a nyílásokból az esetleg
bekerült objektumot. 
Csukja be a nyílászárókat. 
Függönnyel vagy redőnnyel
árnyékolja be a szobát. 
Csökkentse a hőforrások teljesítményét. 
A hűtő teljesítmény csökken (normál). 
Szerelővel ellenőriztesse a hűtőközeg 
mennyiségét. 

Jelenség Hiba oka

Nem működik  

A légáramlás megfelelő de
egyáltalán nem hűt 

A készülék rendszeresen 
indul és leáll. 

Nem megfelelő a hűtés 

Nem megfelelő a fűtés

A kültéri vagy beltéri egység 
hőcserélője szennyezett. 
A légszűrő eltömődött. 
A beszívó vagy kifúvó nyílások 
eltömődtek. 
A nyílászárók nincsenek becsukva
Közvetlen napsugárzás jut a szobába. 
Túl sok hőforrás van a szobában. 
Kültéri hőmérséklet túl magas. 
Szivárog a hűtőközeg a 
hűtőkörből. 

Használjon kiegészítő fűtést. 
Csukja be a nyílászárókat. 
Szerelővel ellenőriztesse a hűtőközeg 
mennyiségét.

A kültéri hőmérséklet 7 C alatt van
A nyílászárók nincsenek rendesen 
becsukva. 
Szivárog a hűtőközeg a 
hűtőkörből. 

7-2 táblázat 

A hiba leírása D IGITÁLISLED4LED3LED2LED1

E0

E1

E2

E3

E4

E7

EE

Ed

CP

Beltér i  és kültér i  egység között i
 kommunikáció hiba.

A levegő hőmérséklet ellenőrző
termisztor hibás

A cső hőmérséklet e l lenőrző  (T2)
 te rm isz to r  h ibás

EPPR OM hiba

Üzemmód konf l ik tus

Vízszint hiba (kondenzvíz)

A kültéri egység hibásan működik

A sorkapcson az ON/OFF pontok 
nincsenek összekötve

     
  

Meleg indítás / leolvasztás

Világít Gyorsan villog Lassan villog

   KIJELZŐALARMDEF.FANTIMEROPERATION

A cső hőmérséklet e l lenőrző  (T2B)
 te rm isz to r  h ibás

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A hiba leírása
DIGITÁLISLED4LED3LED2LED1

E0

E1

E2

E3

E4

Világít Gyorsan villog Lassan villog

   KIJELZŐALARMDEF.FANTIMEROPERATIONNO.

1

2

3

4

5

6

11

12

Jelenség Hiba oka

A ventilátor sebességet nem
lehet megváltoztatni. 

Ellenőrizze a kijezőn az
üzemmódot
"AUTO" 

Amikor az üzemmód
kijelzés
"DRY" 

AUTO üzemmódban az elektronika
automatikusan állítja be a
ventilátor sebességet. A felhasználó
ilyenkor nem tudja azt megváltoztatni. 

DRY üzemmódban az elektronika 
automatikusan állítja be a
ventilátor sebességet. A felhasználó
ilyenkor nem tudja azt megváltoztatni.
Válasszon COOL, FAN vagy HEAT. 

A vezetékes távirányító
nem működik akkor sem, ha
az ON/OFF gombot megnyomta. 

 
 

Nincs hálózati feszültség. 

Nem hallható hangjelzés
a beltéri egységből, amikor 
az infra távszabályzón az
ON/OFF gombot megnyomja.

 Ellenőrizze hogy optikai 
rálátás van az adó és a
vevő között.
Az adót a vevőre kell
irányítani amikor az  
ON/OFF gombot megnyomja. 

Irányítsa az infravörös (opció)
távszabályzót a vevőre.

A kijelzőről egy idő után 
eltűnnek az ikonok.
 

Ellenőrizze hogy kikapcsolási
időzítés van beállítva.
Amikor TIMER OFF kijelzés 
látható az LCDn. 

A légkondicionáló a beállított
időpontban leáll. 

A TIMER ON kijelzés
egy idő után eltűnik
a kijelzőről. 

Ellenőrizze hogy a készülék
bekapcsolt amikor
a TIMER ON kijelzés  
eltűnt a kijelzőről. 

  
A beállított időpontban a készülék
automatikusan bekapcsol. 
Ilyenkor az időzítés kijezése
eltűnik. 

A TEMP LED nem látható
a kijelzőn.  

Ellenőrizze az üzemmódot. 
FAN ONLY (ventilátor) 
üzemmódban ez normál.

Ventilátor üzemmódban a hőmérséklet
nem állítható. 

7-3 táblázat

 

Megoldás

7.2.  A vezetékes távirányító hibái és azok megoldása
Mielőtt szerlőt hívna ellenőrizze az alábbi táblázatot.

Ellenőrizze a vezetékezést.
.
.
.
.

Nincs hálózati feszültség. 
Készülék nincs bekapcsolva. 
A biztosíték kiégett a kismegszakító leold. 
A távszabályzó elemei lemerültek, 
vagy a távszabályzó hibás. 

A hőmérséklet beállítás nem megfelelő. 
A kompresszor 3 perces késleltetése
még nem járt le. 

A hűtőközeg kevés vagy sok. 
Levegő, vagy más gáz van a
hűtőkörben. 
A kompresszor hibás. 
A hálózati feszültség alacsony vagy magas. 
A légáramlás nincs biztosítva. 

Várja meg, amíg megszűnik. 
Kapcsolja be az ON gombbal. 
Cserélje ki, vagy kapcsolja fel.
Cseréje ki az lemeket és ellenőrizze a  
távszabályzó LED-jét egy kamerával. 

Állítsa be a hőmérsékletet. 
Várjon. 

Szerelővel ellenőriztesse a hűtőközeg 
mennyiségét. 
Szerelő vákumozzon, majd töltse fel a hűtőkört. 
Szerelő ellenőrizze a kompresszort. 
Figyelje a hálózati feszültséget. 
A szívó és kifúvó nyílásokat ellenőrizze. 

QS01U-018AW_HU 

202000171397 

E5

E6

P0

CP

P1

P2

9

10

18-60 modellek

12-es modell

7

8

A cső hőmérséklet e l lenőrző
t e rm isz to r  h ibás
Beltér i  és kültér i  egység között i
 kommunikáció hiba.

Vízszint hiba (kondenzvíz)

Modul hiba

A beltéri egység levegő hőmérséklet  
e l lenőrző  t e rm isz to ra  h ibás

A sorkapcson az ON/OFF pontok
nincsenek összekötve      

Meleg indítás / leolvasztás

E PPROM  hiba

Kültéri egység túláram védelem

Kü l té r i  egység  feszü l t ség  véde lem

A kültéri egység levegő hőmérséklet
e l lenőrző  t e rm isz to ra  h ibás

Kompresszor hővédelem

Hűtés üzemmód 

Párátlanítás

Fűtés üzemmód
(csak hőszivattyús  
modelleknél) 

Üzemmód

Hőmérséklet 
Kültéri
hőmérséklet

Beltéri
hőmérséklet

17℃-  54℃     17℃-  30℃

-7℃-  24℃   0℃-  30℃

17℃-  54℃   17℃-  30℃

T1 feltétel

T3 feltétel

9
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A gyártó fentartja a változtatás jogát előzetes értesítés nélkül.
Termékeinket folyamatosan fejlesztjük. Részletekért érdeklődjön az importőrnél.
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3. JELLEMZŐK ÉS ÜZEMMÓDOK

4. A GOMBOK NEVE ÉS FUNKCIÓJA

Ez a vezetékes távirányító lehetőséget biztosít a teljeskörű vezérlésre
a telepítéskor. 

Az itt ismertetett funkciók közül előfordulhat hogy néhány nem érhető
el. Ez az Ön által vásárolt modelltől függően változhat.

3.1 Alapvető funkciók
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

●  Választható funkciók

Csendes üzemmód
Teszt üzemmód
Légtelenítés funkció

●  Hőmérséklet beállítás

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

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

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

4-1 ábra

MEGJEGYZÉS

MEGJEGYZÉS

w

Prev Next
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MEGJEGYZÉS

MEGJEGYZÉS

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.

Az ON/OFF gomb                    megnyomása nincs hatással a használati
melegvíz előállításra. A használati melegvíz előállítást
ezzel a gombbal         kapcsolhatja be/ki.

4.2 Heti időzítés gomb
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.

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.

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

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
Ezzel a gombbal engedélyezheti vagy tilthatja az idő beállítást.

Normál üzemmódban nyomja meg az óra gombot          ezzel beléphet az
idő beállítás interfészbe.

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. 
A paraméter beállítása után nyomja meg az    gombot, ezzel elmenti
a beállított adatot. Ha közvetlenül a gombot nyomja meg vagy
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              ikon látható
a kijelzőn.

Amikor a hőszivattyúval melegítjük a HMV-t, a beltéri egység
kimenő hőmérséklete 55oC-ra áll be és a kezelő nem tudja ezt
megváltoztatni.

Emlékezzen rá hogy a gomb megnyomása nincs hatással 
HMV. előállításra. A használati melegvíz előállítás be és kikapcsolását
ennek a gombnak a              segítségével végezheti.
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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.

Amikor a   melegvíz hőmérsékletét állítja              és        ikonok
láthatók a kijelzőn. A melegvíz hőmérséklete is megjelenik az alábbi
formában          , a víz hőmérsékletét
a fel               és le                  gombokkat tudja állítani.  A         növeli  
a               gomb csökkenti a víz hőmérsékletét 1oC / gombnyomás.
A beállítást mentheti az            gomb megnyomásával.
Ha az     gombot nem nyomja meg, a beállítást követő
10 másodpercen belül, a beállítást újra el kell végezni mert az adat
elveszik.

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

A gyári beállítás 45oC.

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        ikon
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

Üzemmód                                                               Bekapcsolás LED Megj.

Szoba
hűtés

Szoba
fűtés

Használati
melegvíz

Szoba hűtés és 
használati
melegvíz

Szoba fűtés és 
használati
melegvíz

     Kijelző

A szoba fűtés ikon   
 látható.

A használati melegvíz
ikon látható.

Bekapcsolás LED  világít

Bekapcsolás LED   világít

A szoba hűtés ikon         
látható.

Bekapcsolás LED nem világít

Bekapcsolás LED  világít

Bekapcsolás LED    világít

Nyomja meg az ON/OFF 
gombot
a fűtés elindításához.

Nyomja meg az ON/OFF 
gombot

a hűtés elindításához.

Nyomja meg a használati melegvíz

gombot       a HMV előállítás

indításához. Nyomja meg az

ON/OFF gombot                   a

hűtés indításához.

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

Nyomja meg a használati melegvíz

gombot         a HMV fűtés

elindításához.

HMV előállítás üzemmódban

a hűtés és fűtés

gombok

hatástalanok.

4-1 táblzat

A használati melegvíz
ikon           és a szoba hűtés
ikon         látható

A használati melegvíz
ikon          és a szoba fűtés
ikon          látható.
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4.8 Szoba hűtés és szoba fűtés hőmérséklet
beállítás gomb.
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.

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
gomb minden megnyomásakor 1oC változást okoz.
Az OK               gomb megnyomásával elmentheti. Ha az gombot
a beállítás befejezése után 10 másodpercen belül nem nyomja meg,
a beállított érték elveszik.

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

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

● Ha a használati melegvizet hőszivattyúval állítja elő, a beltéri
egység (ezzel a víz) hőmérséklete 55oC. 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.

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.

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 segítségével állíthatja be. A második digitet a 

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
kijelzőn villog az érték. Ha a beállítással végzett, az gombbal
mentheti. Ekkor a villogás megszűnik. Ha nem sikerült a mentés 
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              gomb.

Ezzel a gombbal engedélyezheti vagy tilthatja a távszabályzó
ellenőrző funkcióját.

Nyomja meg a gombot (első megnyomás) gyorsan ellenőrizheti a 
rendszer üzemi paramétereit és hibakódjait. Az ellenőrzéskor 
nyomja meg a  és    gombokat, ezekkel ellenőrizheti a
rendszer paramétereit. Ha a CHECK gombot imét megnyomja, kilép.
Az ellenőrző funkcióból kilépés:(1) ismét nyomja meg a CHECK 
gombot vagy, (2) 30 másodpercig ne nyomjon meg egyetlen gombot   

sem. Ezután automatikusan kilép.

4.11 Page up (lap fel) 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)         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
Ezt a gombot az aktuális érték növelésére használhatjuk.

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.

4.14 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              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
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           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.

Next
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lock

4-2 táblázat

Kód első szintje              Kód második
szintje

Érték



25
Kezelési útmutató

5. Az ikonok neve és funkciója

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

5.2 Szoba fűtés
Azt jelzi, hogy a jelenlegi üzemmód szoba fűtés.

5.3 Használati melegvíz
Azt jelzi, hogy a jelenlegi üzemmód használati melegvíz
előállítás.

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

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

5.6 Csendes üzemmód
Azt jelzi, hogy a jelenleg a csendes üzemmód aktív.

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

5.8 Leolvasztás
Azt jelzi, hogy a jelenleg a leolvasztás funkció aktív.

5.9 Fagyás gátlás
Azt jelzi, hogy jelenleg a fagyás gátlás funkció aktív.

5.10 Heti időzítés

Ezek az ikonok jelzik a működést és a heti időzítést.
Ezek az ikonok a hét azon napjait jelölik, amelyen
időzítés állított be. Ezek az ikonok 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.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 2 3 4

1 2 3 4

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

Az elektromos fűtőbetét a melegvíz tartályban található.

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

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

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.

A két utolsó digit a címhez tartozó értéket
jeleníti meg.

5.20 Operation LED
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.

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

5.13 Elektromos fűtés második fokozat
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.

5.14 Beállított hőmérséklet kijelző
Ez a kijelző a rendszer beállított hőmérsékletét jelzi.

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

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.

5.15 Hőmérséklet kijelzés
Ez a kijelző alaphelyzetben az előremenő víz hőmérsékletét 
jelzi.

Ellenőrzés funkció közben a beállított hőmérsékletet vagy a
hibakódot mutatja.

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

Ha napkollektort konfiguráltunk, a solar                       ikon látható.
Ha gázkazánt konfiguráltunk gáz                    ikon látható.

Ha mindkettő konfigurálva van, akkor mindkét                ikon megjelenik. 

Amikor napkollektort használunk a HMV előállításhoz, a
                    ikon lassan villog, amikor a szoba fűtéshez gázkazánt
használunk, a                    ikon lassan villog.
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 Ha valamilyen hibát érzékel a rendszer az
öndiagnózis során, az OPERATION LED gyorsan villog
és a hőmérséklet kijelzőn megjelenik a hibakód.

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         lassan
villog.

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
Ez az ikon azt jelzi, hogy az időzítések inaktívak.

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

5.26 Nem elérhető ikon
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.

6.1 Az óra beállítása
Tartsa nyomva az óra gombot
Az idő és a hét napja villogni kezd.
A     és a                 gombokkal válthat át a hét napja,
az óra és a perc beállítás között.
A fel           és a le               állíthatja be a kívánt napot, órát
vagy percet.
Nyomja   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.

Az órát manuálisan kell beállítani. 

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

MEGJEGYZÉS

7. AZ ÜZEMMÓDOK ISMERTETÉSE

7.1 Szoba fűtés üzemmód
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.

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.

Ha az egész nap folyamán szeretnénk HMV-t hasznáni, ajánlott
a használati melegvíz funkciót állandóan bekapcsolva
tartani.
Használati melegvizet csak akkor lehet előállítani, ha
a HMV tartály telepítve és konfigurálva van.

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

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.

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.

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

MEGJEGYZÉS

8.4 A szoba fűtés és a használat melegvíz
előállítás bekapcsolása és .
A 8.2 pontban leírtak szerint kapcsolja be a szoba
fűtést .

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

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 8.2 pontban leírtak szerint kapcsolja be a szoba
hűtést .

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.

Ez           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
                 .

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

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.

 OK

 OK

▲ ▼

▼▲

Prev Next

7.8 Fertőtlenítés funkció
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             kapcsolja be a szoba hűtést            vagy a
fűtést            .    A vagy       ikon jelenik meg a kijelzőn.

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

A  fel         vagy le              nyilakkal állítsa be a kívánt 
víz hőmérsékletet.

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

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

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

Az OK             gomb segítségével jóváhagyja a beállítást.

A hőszivattyút bekapcsolhatja a                        gombbal.

A bekapcsolás jelző        LED világít.

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.

8.3 A használati melegvíz előállítás kiválasztása
és        beállítása.

Ezzel a            gombbal aktiválhatja az üzemmódot

ez az 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              nyilakkal állítsa be a kívánt
víz hőmérsékletet.

A beállítási tartomány: 35oC- tól 60oC-ig.

Az OK              gombbal jóváhagyja a beállítást.

Ezzel a               gombbal kapcsolhatja ki az üzemmódot 
az ikon eltűnik a kijelzőről.

ROOM
THERMOSTAT
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Tartomány         Tartalom                                                                                       Kijelzés

A beltéri egység
visszatérő víz
hőmérséklete

Hűtőközeg
víz hőcserélő
előremenő
víz
hőmérséklete

A beltéri egység
előremenő víz
hőmérséklete

Víztartály
hőmérséklete

Padló fűtés
kör előremenő
víz hőmérséklete

A beltéri egység
hűtőközeg
bemenő
hőmérséklete

Hűtőközeg
kimenő
hőmérséklete

A víztartály
hőmérséklete
.

A beltéri egység
beállított
előremenő víz
hőmérséklete

A beltéri egység
hőmérséklete

Hiba vagy 
védelmi kód

A beltéri egység visszatérő víz hőmérséklet ikonja.

Hőmérséklet kijelzés.

A beltéri egység előremenő víz hőmérséklet ikonja.

Hőmérséklet kijelzés.

A hőcserélő előremenő víz hőmérséklet ikonja.

Hőmérséklet kijelzés.

A víztartály hőmérséklet ikonja.

Hőmérséklet kijelzés.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A padlófűtés előremenő víz hőmérséklet ikonja.

Hőmérséklet kijelzés.

A hűtőkör bemenő hőmérséklet ikonja

Hőmérséklet kijelzés.

Ahűtőkörkimenőágánakhőmérséklet ikonja.

Hőmérséklet kijelzés.

Hiba vagy védelmi kód kijelzése.

A beltéri egység hőmérsékletét állandóan kijelzi.

Hiba vagy védelmi kód kijelzése.

Hiba vagy védelmi kód kijelzése.

8-1. táblázat

Akövetkezők               és            a használati melegvíz ikonjai.

Hőmérséklet kijelzés.
                                .

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

A szoba                  fűtés  ikonjai                         és                 így jelennek meg.

Hőmérséklet kijelzés.
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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           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
Nyomja meg a gombot, ezzel léphet be a heti időzítés programozása
menübe. Heti programozás menüben az előző gombbal
léphet vissza, és a következő gombbal léphet előre.
a fel nyíllal       és a le nyíl        segítségével állíthatja be a kívánt
értéket, majd mentse az gomb segítségével.

     iajnoki kanájpan nednim téh A ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼      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                                 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
nyomja meg a next          gombot a 2: lépéshez és
a kiválasztott nap ikonja és az OPERATION jel látható lesz.

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

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

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

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.

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

8.8 Az időzítések ismertetése
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.

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.

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.

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.

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.

MEGJEGYZÉS

FIGYELEM

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.

8.11 Hogyan értelmezzük a programozott
parancsokat?
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.

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!

MEGJEGYZÉS
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Alaphelyzetben nyomja meg           ezt a gombot. Így beléphet a
heti időzítésbe.

Fel           vagy le            gombbal válassza ki a hét napját.
A kiválasztott nap ikonja villog. Navigáljon

arra a napra, melyet törölni kíván, majd nyomja meg
ezt a            gombot. Ezzel törli a napot.

Alaphelyzetben nyomja meg           ezt a gombot. Így beléphet a
heti időzítésbe.

Fel          vagy le            gombbal válassza ki a hét napját.
A kiválasztott nap ikonja villog. Navigáljon

arra a napra, melyet törölni kíván, majd nyomja meg a
gombot, ezzel a 2: lépésre vált.

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

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

30
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A fel és       le gombbal válassza ki a kívánt üzemmódot
, ekkor a kiválasztott üzemmód villogni kezd,

nyomja meg        gombot a 6: lépéshez vagy a               gombot
a 4: lépéshez való visszatéréshez.

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       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
nyomja meg a next               gombot. Ezzel a 7: lépésre válthat
ha az BE parancs, vagy térjen vissza az 1: lépéshez.
A          gombbal visszatérhet az 5: lépéshez.

A fel              vagy le gombbal állítsa be a hőfokot
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.
Ezzel a             gombbal az 1: pontra mehet vissza vagy
A gombbal a 6: lépésre válthat.

Alaphelyzetben nyomja meg           ezt a gombot. Így beléphet a
heti időzítésbe.

Fel  vagy le            gombbal válassza ki a hét napját.
nojlágivaN .golliv ajnoki pan ttotzsalávik A,

arra a napra, melyet duplikálni kíván, majd nyomja meg
ezt a            gombot. Ezzel duplikálja a napot.

w
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1 2 3 4
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7:

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)

9.3 Heti időzítés törlése

9.3 Konfliktus a kézi vezérlés és a 
 heti időzítés között

Egy nap törlése

Ha konfliktus fordul elő a kézi vezérlés és a 
heti időzítés között

Egy napon egy művelet törlése

Prev

Next
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10. Telepítői beállítás táblázat

Első
digit

Második
digit Beállítás neve Gyári

 érték
Lehetőség Lépés Egység Megjegyzés

Alapvető kiválasztás
0 padló fűtés                                                                                0 0/1 0-Nincs kiválasztás; 1-Van

0-Nincs kiválasztás; 1-Van
0-Nincs kiválasztás; 1-Van

0-Nincs kiválasztás; 1-Van

0-Nincs kiválasztás; 1-Van

0-Nincs kiválasztás; 1-Van
0-Nincs kiválasztás; 1-Van
0-Nincs kiválasztás; 1-Van

0-Csak hűtés, 1-hűtés
és fűtés

0- HMV prioritás,
1- szoba fűtés prioritás,
2- mindkettő

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

Minden feltételnek
meg kell felelnie mielőtt
a gázkazánt bekapcsolja

1-solar prioritás,0-HP prioritás

0-Vas, 1-Hét,…,6-Szo, 7-mind

0-KI,1-BE

0-0:00, 1-1:00, … , 23-23:00

1 fan coil vagy alacsony hőmérsékletű eszköz                            0 0/1
2 használati melegvíz tartály                                                        0 0/1

3 A használati melegvíz tartály fűtőbetétje 1 0/1

4 Kiegészítő fűtő eszköz pl. gázkazán                                          0         0/1
5 Napkollektor                                                                              0 0/1
6 A beltéri egység kiegészítő fűtése                                             1 0/1
7 Szoba termosztát 0 0/1

0

8 Fan coil funkció 0 0/1

Prioritás

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 5 min

1

3       Napkollektoros fűtés prioritása                                                   0       0/1

Fertőtlenítés funkció
0 Működés intervalluma 5(Pént) 0-7 - -
1 Állapot 1(BE) 0/1
2 Indulás időpontja                                                                    23:00 0-23 1 hr
3 Hőmérséklet beállítás 60 50-65 5

2

4 Intervallum                                                                               10 5-60 5 min

Kieg. fűtés lehetőségek
0 Gázkazán bekapcsolás hőfok különbség                               10 5-15 1

1      Gázkazán bekapcsolás késleltetése                                          30 0-95 5 min

2      Gázkazán bekapcsolás külső hőmérsékletre                             0 -5-35      1
3

3 Padlófűtés előremenő hőmérséklet max. 60

Elektromos fűtés és HP (hőszivattyú) prioritása
0 Elektromos fű s késleltetési ideje                                        20ét 20-95 5 min

1 Hőmérséklet különbség a hőszivattyú indulásához                   5 1-20 14

2 Beállítás korrekció a HMV tartályhoz 2 0-5 1

Kiegészítő fűtés
0 Kiegészítő fűtés1/2 bekapcsolásának késleltetési ideje 20 59-60

2-155

2-15 15

-5-35 10

18-22 122
5-187

37-55
1

55

15-37
1

25
38-60

1
55

35-38
1

35

0 1 /0
1-24

1
óra8

0 1 /0
8-20

1
perc8

0 1 /0
0 1 /0

5 min

Kiegészítő fűtés1 bekapcsolás hőmérséklet különbségre

Kiegészítő fűtés 2 bekapcsolás hőmérséklet különbségre 

Kiegészítő fűtés 2 bekapcsolás kültéri hőmérsékletre

Hűtés és fűtés beállítási hőfok tartomány
Hűtés beállítási hőfok tartomány felső határa
Hűtés beállítási hőfok tartomány alsó határa
Fűtés beállítási hőfok tartomány felső határa
Fűtés beállítási hőfok tartomány alsó határa
HMV beállítási hőfok tartomány felső határa
HMV beállítási hőfok tartomány alsó határa

0-Celsius, 1-Fahrenheit

0-Tilt; 1-Engedélyez

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

Egyebek
Celsius / Fahrenheit átkapcsolás
Csendes üzemmód
Teszt üzemmód
Teszt üzemmód időtartama
Padlófűtés első alkalommal
Légtelenítés

1

2

3

0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5

5

6

7

10-1 táblázat

156-70

1

6       Hőmérséklet kiválasztás 0/10 0-víz kimenet a beltériből
1-víztartály;

Megj: Ha a programozás befejezése után a hőszivattyú nem a beprogramozott paraméterekkel
            működik, ármatalanítsa a készüléket 2 percre, majd kapcsolja be
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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 hőmér-
séklet 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.

11.3 Zárolás funkció
Ha megnyomja a               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.

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

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. 

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           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
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

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          és az
üzemállapot jelző (hűtés/ fűtés/ használati melegvíz)
ikonok együttesen villognak.

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.

12 HIBAKERESÉS

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.

ROOM
THERMOSTAT

lock

lock

Prev

Next

Next
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Hibakód Jelentése

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

T2 hiba

Vezetékes távszabályzó kommunikációs hiba

Kültéri egység kommunikációs hiba

T2B hiba

T5 hiba

T1 hiba

T1B hiba

Víz áramlás hiba (egyszer)

Lemezes hőcserélő bejövő víz hőmérséklet érzékelő hiba

Lemezes hőcserélő víz hőmérséklet érzékelő hiba

Kültéri egység hőmérséklet érzékelő hiba

Fázis védelem

Eeprom hiba

T2 magas hőmérséklet védelem

T2B magas hőmérséklet védelem

Hűtőközeg- víz hőcserélő kimenetén magas hőmérséklet védelem

Hűtőközeg- víz hőcserélő kimenetén alacsony hőmérséklet védelem

Hűtőközeg- víz hőcserélő bemenetén magas hőmérséklet védelem

T1 magas hőmérséklet védelem

T1B magas hőmérséklet védelem

Kültéri egység védelem

A víztartály elektronikus fűtés védelme

A hidraulikus modul elektromos fűtés védelme

Lefagyás védelem

E0

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

EA

Eb

Ed

EE

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Pb

Teszt üzemmódt0-t7

LeolvasztásdF

Olaj visszahordás funkciód0

12-1 táblázat

Pc
okozza)
Hőmérséklet vezérlés hiba (a hűtés és fűtés üzemmód konfliktusPc

Készítette: Sárvári János Planning & Trading Kft.  




