Kezelési útmutató

Vezérlő egység
Folyadékhűtőhöz

Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.
A készüléket importálja: Planning and Trading Kft. 8000 Székesfehérvár Rozs u. 14-16.

Aqua Mini Full DC Inverter Unitary Chiller 50Hz
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A vezérlő leírása
Alap tartozékként szállított vezérlő
Ezt a vezérlőt a gyárban építik be.
Ez a vezérlő képes a készülék összes funkciójának kezelésére.
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Leírás

külső hőforrás működik (fenntartva)
Hűtés üzemmód ikon
Ez az ikon hűtés üzemmódban folyamatosan látható.
Fűtés üzemmód ikon
Ez az ikon fűtés üzemmódban folyamatosan látható.
Szivattyú ikon
Ez az ikon folyamatosan látható amikor a szivattyú üzemel.
Kényszer hűtés ikon
Ez az ikon folyamatosan látható amikor a felhasználó a kényszer hűtést választotta.
Kikapcsolás ikon
Ez az ikon folyamatosan látható amikor a felhasználó kikapcsolta a készüléket.
A kettõspont, “：”

1másodperces ütemben villog. Az időt mutatja ha az be van állítva.

” folyamatosan világít, akkor az aktuális
” ikon. Ha“
A kijelző utolsó két digitje
“
o
visszatérő víz hőmérsékletet jelzi. A mértékegység C . Amikor a felhasználó a víz hőmérsékletét
” a lekérdezés eredményét mutatja. Ha a
állítja, akkor a beállított érték látható. Lekérdezéskor, “
vízfűtés meghibásodott, vagy rendellenesség “

⑧

22

” történt, akkor a hibakódot jelzi ki.

Óra ikon
Az óra beállítása közben világít, ha befejezte az óra beállítását akkor kialszik..
Bekapcsolási időzítés ikon
Az időzítés beállítása közben villog, ha befejezte az időzítést akkor folyamatosan világít.
Kikapcsolási időzítés ikon
Az időzítés beállítása közben villog, ha befejezte az időzítést akkor folyamatosan világít.
Hiba jelzés ikon
Ha hiba vagy védelmi esemény történt, ez az ikon villog. Ha a hiba megszűnt, az ikon
kialszik.
Kompresszor működését jelző ikon
Amikor a kompresszor üzemel, ez az ikon folyamatosan világít. Ha a kompresszor leállt,
az ikon eltűnik.
Elektromos fűtés ikon（fenntartva）
A külső elektromos fűtés működése esetén ez az ikon folyamatosan világít. Ha a külső
elektromos fűtés kikapcsol, az ikon eltűnik.
Ventilátor ikon.
Amikor a ventilátor üzemel, ez az ikon folyamatosan látható. Ha a ventilátor kikapcsol, az ikon eltűnik.
Szivattyú ikon
Amikor a szivattyú üzemel, ez az ikon folyamatosan világít. Ha a szivattyú leállt,
az ikon eltűnik.
Zárolás ikon.
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Amikor a billentyűzetet zárolta, ez az ikon világít. Ha a zárolást feloldotta, az ikon eltűnik.
Hőmérséklet mértékegység ikon
Amikor a vezérlő a hőmérsékletet mutatja, ez az ikon folyamatosan világít.
Áram ikon
Amikor a vezérlő az áramfelvételt mutatja, ez az ikon folyamatosan világít.
Idő formátum ikon
látható délelőtt és a
12 órás formátum esetén az
“
” látható délután.
Frekvencia ikon
Amikor a vezérlő a kompresszor frekvenciáját mutatja, ez az ikon folyamatosan világít.
BE/KI és OK gomb
1. Ha 3 mp.-ig
gombot nyomva tartja, be illetve ki kapcsolhatja a légkondicionálót.
2.Röviden
nyomja meg ezt a gombot, ha befejezte a beállítást.
Üzemmód választó/ funkció választó/ vissza funkció gomb.
1.Üzemmód kiválasztás. Válassza ki a kívánt üzemmódot.
2.Funkció választás. 3 másodpercig nyomja a gombot.(óra beállítás,
bekapcsolási és kikapcsolási időzítés)
3.Vissza az előző menübe. 3 másodpercig nyomja a gombot.
A legfelső a fő képernyő.
Fel nyíl
1.(az értéket növeli)
2.A következő menübe lép.
Le nyíl
1.(az értéket csökkenti)
2.Az előző menübe lép.
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A vezérlő kezelésének leírása
1) BE/KI kapcsolás
gombot
Ha áram alá helyezi a berendezést, a kijelzőn “OFF”. felirat látszik. Hosszan nyomja az
Az “OFF” állapotból "STANDBY" állapotba kapcsol.
Bekapcsolás: Standby-ban nyomkodja a
gombot. Ezzel üzemmód választásba
lép.
Ezután válassza a bekapcsolást. (ON). Ekkor az üzemmód ikon villog. Ezután nyomja meg az
gombot
a jóváhagyáshoz. A légkondicionáló a kiválasztott üzemmódban működik.
Kikapcsolás: A
gombbal léphet az üzemmód választás menübe. Az aktuális üzemmód
villogni kezd, ekkor nyomkodja a
gombot és válassza a kikapcsolást (OFF).
“
” ikon villog. Ekkor nyomja meg az
gombot, ezzel jóváhagyja a kikapcsolást. Ekkor az
ikon folyamatosan világít és a légkondicionáló kikapcsol.
2)

Üzemmód választás és hőmérséklet beállítás
A
gombot nyomja meg. A “Mode” ikon villogni kezd. Nyomkodja a
gombot, így a "Cooling (hűtés)” => “ Heating (fűtés)”=>
“ Water pump (szivattyú)”=>“Power off (kikapcsolás)”=>“Cooling" stb. fog villogni. A
nyilakkal a hőmérsékletet tudja állítani.
gombbal hagyja jóvá az üzemmódot és a beállított hőmérsékletet. Az üzemmód gomb ilyenkor
Az
és
folyamatosan világít. A fel és le nyilakkal
a beállított üzemmódban a hőmérsékletet
tudja állítani.
Óra beállítás

vagy

3)

3 másodpercig

gombot nyomja, ekkor az óra ikon

ekkor az óra beállításba lép.
a fel

és

villog. Ezután nyomja meg az

gombot

ikon folyamatosan világít és a kijelző első két digitje villog.. Ekkor

nyilakkal állítsa az időt

A beállítást hagyja jóvá az

gombbal.

4) Az időzítés bellítása
a. Bekapcsolási időzítés
① 3 másodpercig

nyomja a MODE gombot. Ekkor az

megnyomásával időzítésbe lép

villog. Nyomja meg az
3

ikon villogni kezd. Ezután a
gombot és időzítés beállításba lép.

gomb
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Ekkor a kijező utolsó két digitje “01” -et jelez. Ez az első csoport beállítását jelenti.
gombbal léphet tovább.
Az
Ekkor a MODE ikon villog. A
gomb nyomkodásával válassza a timing on módot.

②
③

gombbal

hagyja jóvá és lépjen a következő pontra.
④ Ekkor a kijező utolsó két digitje villogni kezd. A fel és le nyilakkal
vagy
állítsa be a visszatérő
víz hőmérsékletét. Ezután nyomja meg az enter
gombot, ezzel hagyja jóvá a beállítást.
állítsa be a bekapcsolási
vagy
⑤ Ekkor a kijelző első két digitje villogni kezd. Ezután a nyilakkal
időzítést. A
gombbal hagyja jóvá. Ekkor automatikusan a perc beállításra lép. A kijelző utolsó két
vagy
nyilakkal állítsa be a percet.. A beállítás
digitje villogni kezd, ekkor
15 perces lépésekben lehetséges.
Az

⑥

gombbal hagyja jóvá. Ezzel beállította az első csoportot.

ikon folyamatosan világít.

A második időzítés beállításakor ismételje meg az 1. és 2. pontokat. Amikor a kijelző 01-et mutat és
villog, a fel/ le nyilakkal
vagy
válassza a timing on-t. Amikor a kijelző 02-t mutat, ami azt jelenti
hogy a bekapcsolási időzítés második csoportját választotta.
A második csoportot az elsővel azonos módon állítsa be.
3 másodpercig
gombot tartsa nyomva. Ezzel visszalép az előző interfészre és törli az időzítés
beállítás közben megadott paramétereket.
b. Kikapcsolási időzítés
① 3 mp-ig nyomja

gombot a fő képernyőn, ezzel az időzítés menübe lép.

A

gomb

nyomkodásával timer OFF
nyomása után belép a
kikapcsolási időzítés beállításba.
② Ekkor a kijező utolsó két digitje “01” -et jelez. Ez az első csoport beállítását jelenti.
③

Az
gombbal léphet tovább.
Ekkor a kijező utolsó két digitje villogni kezd. A fel és le nyilakkal
időzítést. A

vagy

állítsa be a kikapcsolási

gombbal hagyja jóvá. Ekkor automatikusan a perc beállításra lép. A kijelző utolsó két

digitje villogni kezd, ekkor

vagy

nyilakkal állítsa be a percet. A TIMER OFF

gombbal

Ez az ikon folyamatosan világít.
hagyja jóvá. Az első csoport beállítását befejezte
④ A mikor a kikapcsolási időzítés 2. csoportját állítja be, ismételje az 1. és 2. pontot. Amikor a kijelző
“01” -et jelez és villog, akkor a
vagy
válassza ki a TIMING OFF csoportot. Amikor a kijelző "02"
mutat akkor készen áll a 2. csoport beállítására. A második csoportot az első csoporttal azonos
módon állítsa be.
c. A bekapcsolási vagy kikapcsolási időyítés törlése
3 mp-ig nyomja

gombot. Ekkor az óra ikon villog

Ezzel az időzítést választja ki
minden időzítés törlésére

Nyomja

és

-t ezzel törli az időzítéseket.

ezután nyomja meg a MODE -ot

egyidejűleg villog. Ez azt jelenti hogy készen áll
és a

ikonok eltűnnek a kijelzőről.

18.1.2 A kombinált gombnyomások ismertetése
Kényszer hűtés üzemmód
és a
gombokat egyszerre nyomja meg 3 másodperc időtartamra.
A
A kényszer hűtés ikon folyamatosan világít.
és a
gombokat egyszerre nyomja meg 3 másodperc időtartamra.
A
Ezzel kilép a kényszer hűtés üzemmódból.

18.1.3 Zárolás és annak feloldása
Ha a vezérlőt egy percig nem használja, az automatikusan zárolódik. Nyomja a
4
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gombokat együttesen 3 másodpercig, ezzel feloldhatja a zárolást
18.1.4 Gyári beállításra történő visszaállítás
gombot 3 másodpercig és a légkondicionáló a gyári beállításra
A fő képernyőn nyomja az
áll vissza, kikapcsol és a kijelzőn ”OFF” felirat látható.
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