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Kezelési útmutató
Levegő-víz hőszivattyú

Típusszám

Beltéri egység
WH-SXC09F3E8
WH-SXC09F9E8
WH-SXC12F9E8
WH-SXC16F9E8

Kültéri egység
WH-UX09FE8
WH-UX12FE8
WH-UX16FE8

Kezelési útmutató
Levegő-víz hőszivattyú 2-16
A telepítési utasításokat mellékelten találhatja.
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Köszönjük, hogy a Panasonic termékét 
választotta.
A rendszer használata előtt gondosan tanulmányozza át ezt 
a kezelési útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

   A termék csak akkor vehető használatba, ha azt 
egy hivatalos forgalmazó telepítette a mellékelt 
utasításokkal összhangban.

• A Panasonic levegő-víz hőszivattyú egy osztott 
rendszer, amely két egységből áll: a beltéri és a kültéri 
egységből. A rendszert a Panasonic víztartállyal történő 
használatra tervezték. A Panasonic csak akkor garan-
tálja a rendszer megfelelő működését és megbízhatósá-
gát, ha azt a Panasonic víztartállyal használják.

•  Jelen használati útmutató a rendszer beltéri és kültéri 
egységgel történő használatát mutatja be.

•  Egyéb termékek (pl. víztartály, radiátor, külső hőmérsék-
letszabályozó, padlófűtő egységek stb.) használatával 
kapcsolatban olvassa el azok használati útmutatóit.

•  Elképzelhető, hogy a jelen útmutatóban bemutatott 
bizonyos funkciók az Ön rendszerére nem vonatkoznak.

•  Kérjük, hogy bővebb információkért forduljon a legköze-
lebbi hivatalos forgalmazóhoz.

*1  A rendszer le van zárva, hogy folyamatosan HŰTÉS 
mód nélkül üzemeljen. A rendszer feloldását kizárólag 
hivatalos beszerelő partnerek és szerviz partnerek 
végezhetik el.

*2  Csak akkor jelenik meg, ha a HŰTÉS módot feloldották
  (értsd: amikor a HŰTÉS mód elérhető).

Rendszer áttekintése

Vezérlőpanel Napkollektor

Beltéri egység

Kültéri  
egység

Tápellátás

Radiátor

Zuhanyzó

Klímakonvektor

Padlófűtés

Víztartály

Az útmutatóban található ábrák kizárólag a könnyebb megértést szolgálják; a tényleges készülék eltérhet a rajzon 
látottaktól.
A termék jövőbeli fejlesztése céljából az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

Üzemeltetési körülmények
FŰTÉS *1 HŰTÉS Ha a külső hőmérséklet a táblázatban előírt tartományon 

kívül esik, akkor a fűtőkapacitás jelentősen csökken, és 
a kültéri egység saját védelme érdekében leállhat.
Ha a külső hőmérséklet ismét a tartományon belülre esik, 
akkor a kültéri egység automatikusan újraindul.

Kimeneti vízhőmérséklet (°C)
(min. / max.)

25 / 55 5 / 20

Külső hőmérséklet (°C)
(min. / max.)

-20 / 35 16 / 43
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A személyi sérülések és anyagi károk 
elkerülése érdekében kérjük, hogy tartsa 
be az alábbi utasításokat:
Az alábbi utasítások elmulasztásából eredő 
helytelen üzemeltetés személyi sérüléseket 
és anyagi károkat okozhat, amelyek 
súlyossága az alábbi kategóriákba 
sorolható:

FIGYELMEZTETÉS

Ez a jel súlyos 
vagy halálos 
kimenetelű 
sérülések 
veszélyére 
figyelmeztet.

 VIGYÁZAT
Ez a jel személyi 
sérülések és/
vagy anyagi 
károk veszélyére 
figyelmeztet.

A betartandó utasítások besorolásához az 
alábbi szimbólumokat használjuk:

Ez a szimbólum TILTOTT 
műveletet jelez.

  

Ezek a szimbólumok 
KÖTELEZŐEN elvégzendő 
műveleteket jeleznek.

Biztonsági óvintézkedések

 FIGYELMEZTETÉS

Beltéri egység és kültéri 
egység

A berendezést a 8 évnél 
idősebb gyermekek, a csökkent 
fizikális, mentális és érzékelési 
képességgel rendelkező 
személyek, valamint az 
üzemeltetési tapasztalattal 
nem rendelkező személyek is 
használhatják abban az esetben, 
ha folyamatos felügyeletet kapnak 
vagy részletesen ismertetik 
számukra a biztonságos 
üzemeltetéssel kapcsolatos 
tudnivalókat és a kapcsolódó 
veszélyeket. Gyermekeknek tilos 
a berendezéssel játszania.
A berendezés tisztítását és 
karbantartását gyermekek nem 
végezhetik el felügyelet nélkül.
A belső alkatrészek tisztítására, 
illetve a berendezés javítására, 
telepítésére, eltávolítására vagy 
másik helyre történő átszerelésére 
vonatkozóan forduljon a hivatalos 
forgalmazóhoz vagy egy 
szakemberhez.
A rendszer nem megfelelő 
telepítése és kezelése szivárgást, 
elektromos áramütést és tüzet 
eredményezhet.
A meghatározott típusú hűtőközeg 
használatára vonatkozóan 
egyeztessen a hivatalos 
forgalmazóval vagy egy 
szakemberrel.
A megadottól eltérő típusú 
hűtőközeg használata 
megrongálhatja a készüléket, 
robbanást, személyi sérülést stb. 
okozhat.
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A berendezést soha ne telepítse 
potenciálisan gyúlékony vagy 
robbanásveszélyes környezetbe. 
Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Ne dugja be az ujját (és 
semmilyen tárgyat) a beltéri 
vagy kültéri egységbe, 
mert a forgó alkatrészek 
személyi sérülést 
okozhatnak.
Villámlással járó vihar során soha 
ne érintse meg a kültéri egységet; 
ellenkező esetben elektromos 
áramütést szenvedhet.
Ne üljön és ne álljon 
a készülékre, mert 
véletlenül leeshet.
A beltéri egységet soha ne 
szerelje fel kültéri helyre. 
A beltéri egység kizárólag beltéri 
használatra alkalmas.

Tápellátás
A túlmelegedés 
vagy tűz 
veszélyének 
megelőzése 
érdekében ne 
használjon 
átalakított vagy 
összekötött kábelt, 
hosszabbító kábelt 
vagy meg nem 
határozott jellemzőjű 
kábelt.

 

A túlmelegedés, tűz és áramütés 
veszélyének elkerülése 
érdekében:
• Ne használja más 
berendezésekkel együtt 
ugyanazt az elektromos hálózati 
aljzatot.

• Ne használja a berendezést 
vizes kézzel.

•  Ne hajlítsa (törje) meg túlzottan 
a tápkábelt.

Biztonsági óvintézkedések
A sérült tápkábelt minden esetben 
ki kell cseréltetni a gyártóval, 
szervizközponttal vagy egyéb 
szakemberrel az esetleges 
veszélyek elkerülése érdekében.
A berendezés áram-
védőkapcsolóval (RCCB: 
Residual Current Circuit Breaker) 
rendelkezik. Kérjen meg egy 
hivatalos forgalmazót, hogy 
rendszeresen ellenőrizze az áram-
védőkapcsoló működőképességét 
(különösen a berendezés 
telepítése, átvizsgálása és 
karbantartása után). Az áram-
védőkapcsoló hibás működése 
elektromos áramütést és/vagy 
tüzet eredményezhet.
Erősen javasolt túláramvédelmi 
eszközt (RCD) telepíteni 
a helyszínen az elektromos 
áramütés és/vagy tűz veszélyének 
elkerülése érdekében.
Az érintkezőkkel történő 
munkavégzés előtt minden 
tápellátási áramkört le kell 
választani az elektromos 
hálózatról.
Ha bármilyen rendellenesség 
vagy hiba merül fel, ne használja 
tovább a készüléket, hanem húzza 
ki a dugaszát a konnektorból.
(Füst/tűz/áramütés veszélye)
Példák rendellenességre vagy 
hibára
•  Az áram-védőkapcsoló gyakran 

kiold.
•  Égett szag észlelhető.
•  A készüléknél rendellenes zaj 
vagy rezgés észlelhető.

• Forró víz szivárog a beltéri 
egységből.

Azonnal forduljon a helyi 
kereskedőhöz a rendszer javítása/
karbantartása érdekében.
Az átvizsgálás és karbantartás 
során viseljen védőkesztyűt.



5

M
ag

ya
r

B
iz

to
ns

ág
i ó

vi
nt

éz
ke

dé
se

k

A berendezést földelni kell 
az elektromos áramütés és 
tűz veszélyének elkerülése 
érdekében.
Az elektromos áramütés 
veszélyének megelőzése 
érdekében mindig kapcsolja le 
a tápellátást:
-  tisztítás vagy javítás előtt;
- ha hosszabb ideig nem tervezi 

használni a berendezést.
Ez egy többfunkciós berendezés. 
Az elektromos áramütés, 
égési sérülés és/vagy halálos 
kimenetelű balesetek elkerülése 
érdekében áramtalanítsa 
a berendezést, mielőtt bármilyen 
munkába kezd a beltéri egység 
érintkezőinél.

 VIGYÁZAT

Beltéri egység és kültéri 
egység

A megrongálódás és korrodálódás 
megelőzése érdekében a beltéri 
egység tisztításához ne 
használjon vizet, benzolt, hígítót 
vagy súrolószert.
Az egységet soha ne szerelje 
gyúlékony tárgyak közelébe, illetve 
fürdőszobába. Ellenkező esetben 
fennáll az elektromos áramütés és 
a tűz veszélye.
A beltéri egység vízleeresztő 
csövét soha ne érintse meg 
működés közben.
Ne tegyen semmilyen tárgyat az 
egységre vagy az alá.
Ne érintse meg 
a hegyes alumínium 
ventilátorszárnyat, 
ellenkező esetben 
megvághatja vele a kezét.

Fertőtlenítés közben ne használja 
a rendszert, máskülönben 
leforrázhatja magát, illetve 
a zuhanyzó légtere túlmelegedhet.
A vízszivárgás megelőzése 
érdekében győződjön meg 
a leeresztő cső megfelelő 
rögzítéséről.
Ha a berendezést már hosszú 
ideje használja, ellenőrizze 
a szerelőkeret minőségét 
(állapotát). Ha a szerelőkeret 
állapota megromlott, akkor az 
egység leeshet a helyéről.
Bízzon meg egy hivatalos 
forgalmazót, hogy állapítsa 
meg a helyi törvényeknek és 
előírásoknak megfelelő sterilizálási 
beállítási szintet.

Vezérlőpanel
Soha ne hagyja elázni 
a vezérlőpanelt.
Ellenkező esetben fennáll az 
elektromos áramütés és/vagy 
a tűz kialakulásának veszélye.
A vezérlőpanel gombjait soha ne 
próbálja éles és hegyes tárgyakkal 
megnyomni. Ellenkező esetben az 
egység megrongálódhat.
A vezérlőpanelt tilos vízzel, 
benzollal, hígítóval vagy 
dörzshatású mosószerrel tisztítani.
A vezérlőpanel átvizsgálását 
és karbantartását mindig bízza 
szakemberre.
A nem megfelelő üzemeltetésből 
származó személyi sérülések 
elkerülése érdekében forduljon 
egy hivatalos forgalmazóhoz.
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Alapbeállítások módosítása
Forgalmazó

A menüpontokat és a beállításokat a háztartásban elérhető rendszernek megfelelően kell 
kiválasztani és meghatározni. A beállítások módosítását minden esetben célszerű szakemberre 
vagy a hivatalos forgalmazóra bízni.
•  Az eredeti telepítést követően a beállításokat kézileg 

módosíthatja.
 Az alapbeállítások egészen addig érvényben maradnak, amíg 

azokat a felhasználó nem módosítja.
•  A vezérlőpanel több berendezéshez is használható.
•  A beállítás módosítása előtt ügyeljen rá, hogy a működésjelző 

LED fény ne világítson.
•  A nem megfelelően beállított rendszer helyes működése nem 

garantált. Kérjük, forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.

1 Nyomja meg a  és  gombot, majd 5 másodpercig 
tartsa őket nyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik 
a SETTING STATUS (BEÁLLÍTÁS ÁLLAPOTA) felirat.

2 A kívánt menüpont kiválasztásához nyomja meg  

a  vagy  gombot.

3 A menüpontba történő belépéshez nyomja meg a  
gombot.

4 A Yes/No (Igen/Nem) vagy egyéb lehetőség 

kiválasztásához nyomja meg a  vagy  gombot.
	 YES (IGEN): menüpont engedélyezése
	 NO (NEM): menüpont letiltása

5 A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

Működésjelző LED Kijelző

Vezérlőpanel

Menüpontok (1–20) Beállítás Kijelző
1 Room Thermostat Connection (Szobatermosztát csatlakoztatása)

Az opcionális szobatermosztát csatlakoztatási opciójának (Igen/Nem) 
kiválasztása.

YES (DA) NO (NU)

2 Indoor Backup Heater Selection (Beltéri tartalék fűtőelem kiválasztása)
A szükségtelenül magas fűtőteljesítmény csökkentése.
*a kW értékek modelltől függően változnak.

*3 kW / 6 kW / 9 kW
HEATER 
(ÎNCĂLZI-
TOR)

3 Water System Freeze Prevention (Vízrendszer fagyállósága)
A vízfagyásgátló funkció engedélyezése vagy letiltása, amikor a rendszer ki 
van kapcsolva.

YES (DA) NO (NU)

4 Tank Connection (Tartálycsatlakoztatás)
Az opcionális víztartály csatlakoztatási opciójának (Igen/Nem) kiválasztása.
Megjegyzés: A NO (NEM) opció választása esetén az 5–15. menüpontok nem 
aktívak.

YES (DA) NO (NU) TANK

5 Solar Priority (Napelem-prioritás)
A rendszer a víztartály felmelegítéséhez a napkollektort használja. YES (IGEN) NO (NEM) SOLAR

6 *1, *2 Cooling Priority (Hűtési prioritás)
Szobahűtés beállítása elsődleges feladatként HŰTÉS + TARTÁLY módban.
Megjegyzés: A YES (IGEN) opció választása esetén a 8. és 9. menüpont nem 
aktív HŰTÉS + TARTÁLY módban.

YES (IGEN) NO (NEM) COOL

7 Heating Priority (Fűtési prioritás)
Szobafűtés beállítása elsődleges feladatként FŰTÉS + TARTÁLY módban.
Megjegyzés: A YES (IGEN) opció választása esetén a 8. és 9. menüpont nem 
aktív FŰTÉS + TARTÁLY módban.

YES (IGEN) NO (NEM) HEAT

8 *1, *2 Cooling/Heating Operation Interval (Hűtési/fűtési üzemmód 
intervalluma)
A HŰTÉS/FŰTÉS üzemmód intervallumának beállítása HŰTÉS + TARTÁLY, 
illetve FŰTÉS + TARTÁLY módban.
Megjegyzés: Ha a 6. és 7. menüpontban a YES (IGEN) opciót választja, 
akkor ez a menüpont nem aktív.

0,5–10 óra COOL/
HEAT

9 *1 Tank Heat-up Interval (Tartályfelmelegítési intervallum)
A víztartály-melegítési intervallumának beállítása HŰTÉS + TARTÁLY, illetve 
FŰTÉS + TARTÁLY módban.
Megjegyzés: Ha a 6. és 7. menüpontban a YES (IGEN) opciót választja, 
akkor ez a menüpont nem aktív.

5 perc – 1 óra 35 perc TANK



7

M
ag

ya
r

A
la

pb
eá

llí
tá

so
k 

m
ód

os
ítá

sa

Forgalmazó  Az üzemeltetést/beállítást minden esetben bízza a hivatalos forgalmazóra vagy szakemberre.
Felhasználó  Az üzemeltetést/beállítást a hivatalos forgalmazó vagy szakember, illetve a felhasználó is elvégezheti.

10 Segédfűtőelem
A víztartály segédfűtőelemének aktiválása és deaktiválása.
Megjegyzés: A NO (NEM) opció választása esetén a 11. menüpont nem aktív.

YES (IGEN) NO (NEM) BOOSTER

11 Booster Heater Delay Timer (Segédfűtőelem késleltetési időzítője)
A segédfűtőelem aktiválásának késleltetése a víztartály tartalmának 
felmelegítése közben.

20 perc – 1 óra 35 perc BOOSTER 

•  Fertőtlenítés közben ne használja a rendszert, máskülönben leforrázhatja magát, illetve a zuhanyzó légtere túlmelegedhet.
•  Bízzon meg egy hivatalos forgalmazót, hogy állapítsa meg a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelő sterilizálási beállítási 

szintet.

12 Sterilisation (Fertőtlenítés)
A víztartály fertőtlenítése (szükség szerint).
Megjegyzés: A NO (NEM) opció választása esetén az 13–15. menüpontok 
nem aktívak.

YES (IGEN) NO (NEM)

13 Sterilisation Day & Time (Fertőtlenítés napja/időpontja)
A fertőtlenítési funkció időzítőjének beállítása.
(Hetente csak egyszer. A rendszer akár készenléti módban is végrehajtja 
a műveletet.)

Monday – Sunday (Hétfő 
– Vasárnap)
0:00 – 23:50

14 Sterilisation Temperature (Fertőtlenítési hőmérséklet)
A fertőtlenítési hőmérséklet beállítása. 40–75 °C

15 Continuation of Sterilisation (Fertőtlenítés folytatása)
A fűtési hőmérséklet fenntartása a fertőtlenítési művelet befejezéséig. 5 perc – 1 óra

16 Base Pan Heater (Alsó tálca fűtőeleme)
Az opcionális alsótálca-fűtőelem csatlakoztatási opciójának (Igen/Nem) 
kiválasztása.
Megjegyzés: A NO (NEM) opció választása esetén a 17. menüpont nem aktív.

YES (IGEN) NO (NEM)

17 Base Pan Heater type (Alsó tálca fűtőelemének típusa)
„A” típus – az alsó tálca fűtőeleme kizárólag a jégmentesítés üzemmód 
közben aktiválódik.
„B” típus – az alsó tálca fűtőeleme akkor aktiválódik, ha a külső hőmérséklet 
5 °C-ra vagy az alá csökken.

A B

18 *1, *2 Cool Outdoor Temperature setting (Hűtési kültéri hőmérséklet 
beállítása)
A kültéri hőmérséklet beállítása AUTOMATIKUS módhoz, amikor a rendszer 
FŰTÉS módról átkapcsol HŰTÉS módra.

5–25 °C

19 *1, *2 Heat Outdoor Temperature setting (Fűtési kültéri hőmérséklet 
beállítása)
A kültéri hőmérséklet beállítása AUTOMATIKUS módhoz, amikor a rendszer 
HŰTÉS módról átkapcsol FŰTÉS módra.

5–25 °C

20 Dry Concrete (Betonszárítás)
Beton szárítása építkezési munka során (előre megadott hőmérséklet 
mellett).
Ezt a menüpontot ne használja más célra, illetve az építkezési időszakon 
kívüli egyéb időpontokban (lásd az információs oldalt).

1–99 nap

Felhasználó

A vezérlőpanel előkészítése 
1 Nyomja meg a  gombot.

2 Az aktuális dátum kiválasztásához használja a  /  
gombot.

3 A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
4 A pontos idő beállításához ismételje meg a 2. és 3. lépést.

■ Megjegyzés:
•  Az aktuális dátumot és pontos időt az alábbi esetekben kell 

beállítani:
  - A berendezés első alkalommal történő bekapcsolásakor.
  - A berendezés hosszú üzemszünet után történő első 

bekapcsolásakor.
•  A rendszer alapértelmezésben a beállított dátumot/időt használja az 

összes időzítős művelethez.

*1  A rendszer le van zárva, hogy folyamatosan HŰTÉS mód nélkül 
üzemeljen. A rendszer feloldását kizárólag hivatalos beszerelő partnerek és szerviz partnerek végezhetik el.

*2  Csak akkor jelenik meg, ha a HŰTÉS mód fel van oldva (értsd: a HŰTÉS mód szabadon kiválasztható).

Figyelmeztető jelzés (a tartály hőmérséklete 60 °C fölé emelkedett)
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Felhasználó

A rendszer be- és kikapcsolása
Nyomja meg a(z)  gombot.
A rendszer bekapcsolt állapotában a működésjelző LED fény 
folyamatosan világít, a kijelzőn pedig a tényleges kimeneti 
vízhőmérséklet és a külső hőmérséklet látható.

Felhasználó

Üzemmód kiválasztása
Az üzemmód kiválasztásához nyomja meg 
a(z)  gombot.

AUTO

   AUTO 
+ TANK

HEAT

   HEAT
+ TANK

TANK

   COOL 
+ TANK

COOL

*1, *2

*1, *2

AUTOMATIKUS

AUTOMATIKUS 
+ TARTÁLY

FŰTÉS

FŰTÉS  
+ TARTÁLY

TARTÁLY

*1, *2 HŰTÉS  
+ TARTÁLY

*1, *2 HŰTÉS

•  A rendszer az előre beállított 
külső hőmérséklet függvényében 
aktiválja a FŰTÉS vagy *1 a HŰTÉS 
üzemmódot.

•  A rendszer az előre beállított külső 
hőmérséklet függvényében aktiválja 
a FŰTÉS + TARTÁLY vagy *1 
a HŰTÉS + TARTÁLY üzemmódot.

•  A panel/padló FŰTÉS üzemmód be 
(ON) vagy ki (OFF) van kapcsolva.

•  A kültéri egység fűtést biztosít 
a beltéri egység számára.

•  A kültéri egység fűtést biztosít 
a szaniter tartály és a beltéri egység 
számára.

•  Ez az üzemmód nem választható ki, 
ha nincs telepítve a szaniter tartály.

•  A szaniter tartály működése be (ON) 
vagy ki (OFF) van kapcsolva.

•  A kültéri egység fűtést biztosít 
a szaniter tartály számára.

•  A kültéri egység hűtést biztosít 
a beltéri egység számára.

• A beltéri egység szabályozza 
a szaniter tartályban található 
segédfűtőelem működését.

•  A panel be (ON) vagy ki (OFF) van 
kapcsolva.

•  A kültéri egység hűtést biztosít 
a beltéri egység számára.

Felhasználó

Tartalék fűtőelem bekapcsolása
Nyomja meg a(z)  gombot.
•  A tartalék fűtőelem extra fűtést biztosít alacsony külső 

hőmérséklet esetén. A tartalék fűtőelem csak fűtés módban 
használható.

•  A tartalék fűtőelem beállítását követően a rendszer 
automatikusan szabályozza ezt a funkció a külső 
körülmények függvényében.

•  A tartalék fűtőelem letiltásához nyomja meg ismét a(z)   
gombot.

A rendszer használata
A rendszert egy külső kapcsolóval lehet 
kikapcsolni.

Felhasználó

A csendes működés előnyei
Nyomja meg a(z)  gombot.
•  Ebben az üzemmódban csökken a kültéri egység üzemi 

zajszintje.
  Ebben az üzemmódban a fűtő-*1 és hűtőkapacitás is 

csökkenhet.

Felhasználó

Rendszerállapot ellenőrzése
1 Nyomja meg a  gombot.
	 (A kijelzőn a STATUS (Állapot) felirat jelenik meg.)
2 A kiválasztott mód ellenőrzéséhez használja 

 a  /  gombot.
  • Betonszárítás (normál üzemelés közben nem látható)
  • Bemeneti vízhőmérséklet
  • Tartály hőmérséklete
 • Kompresszor futási gyakorisága
  • Hibaelőzmények
  •  Fűtési mód teljes áramfogyasztása  

(az elmúlt max. 999 napban)
 •  *1 Hűtési mód teljes áramfogyasztása  

(az elmúlt max. 999 napban)
 •  Tartály mód teljes áramfogyasztása  

(az elmúlt max. 999 napban)
  • A STATUS (Állapot) módból történő kilépéshez nyomja 

meg a(z)   gombot.

■ Megjegyzés:
•  A STATUS (Állapot) módba történő belépéskor a kijelzőn 

megjelenik a STATUS (Állapot) felirat.
•  A STATUS (Állapot) mód nem aktiválható, amikor a kijelzőn 

a SETTING (Beállítás) felirat látható.
• A teljes áramfogyasztás a 230 V-os váltóáramú hálózat 

alapján becsült érték (a tényleges fogyasztás ettől eltérő 
lehet).

■ Megjegyzés: A(z)  ,  és  gomb nem aktív normál üzemeltetés során.
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Forgalmazó

Rendszerhőmérséklet beállítása
A rendszer a kültéri (külső) hőmérséklet függvényében szabályozza 
az egyes menüpontok hőmérsékleti értékeit.
•  A hőmérsékleti értékek beállítása vagy módosítása ügyében 

forduljon a legközelebbi hivatalos forgalmazóhoz.
1 A hőmérséklettartomány-beállítási módba történő 

belépéshez nyomja meg és tartsa 5 másodpercig nyomva 

a(z)  gombot.
	 (A kijelzőn a SETTING (Beállítás) felirat jelenik meg.)

2 A kívánt menüpont kiválasztásához nyomja meg a  

vagy  gombot.

3 A menüpontba történő belépéshez nyomja meg a  
gombot.

4 A kívánt hőmérséklet beállításához használja a  /  
gombot.

5 A beállított érték megerősítéséhez nyomja meg a  
gombot.

•  A többi menüpont beállításához ismételje meg a(z) 2–5. 
lépéseket.

Kijelző Hőmérsékletbeállítás

Felhasználó

Hőmérséklettartomány ellenőrzése
1 A hőmérséklettartomány-beállítási módba történő belépéshez nyomja meg és tartsa 5 másodpercig nyomva a(z)  

gombot.

2 A kívánt menüpont kiválasztásához nyomja meg a  vagy  gombot.

•  A kilépéshez nyomja meg a(z)   gombot.

Menü Hőmérsékletbeállítás Kijelző
Alacsony külső hőmérséklet beállítása. -15 ... 15 °C

HEAT

ON (BE)  

Magas külső hőmérséklet beállítása. -15 ... 15 °C
ON (BE)  

Kimeneti vízhőmérséklet beállítása alacsony külső 
hőmérséklethez.

25 ... 55 °C
ON (BE)  

Kimeneti vízhőmérséklet beállítása magas külső 
hőmérséklethez.

25 ... 55 °C
ON (BE)  

FŰTÉS módban a rendszer a kimeneti vízhőmérsékletet 
a jobb oldali ábra szerint módosítja.
A módosítás az előre beállított tartományon belül történik.

<Kimeneti 
vízhőmérséklet> 

max. vízhőmérséklet
min. vízhőmérséklet

<Külső hőmérséklet>

Annak a külső hőmérsékleti értéknek a beállítása, aminél 
a rendszer kikapcsolja a fűtést FŰTÉS módban.

5–35 °C HEAT
OFF (KI) 

Annak a külső hőmérsékleti értéknek a beállítása, aminél 
a rendszer bekapcsolja a tartalék fűtőelemet.

-15 ... 20 °C HEATER
BE  

Kimeneti vízhőmérséklet beállítása *1 HŰTÉS módban. 5–20 °C  *1, *2 COOL
 

Szaniter tartály vízhőmérsékletének beállítása. 40 °C - 75 °C-kal TANK
 

*1  A rendszer le van zárva, hogy folyamatosan HŰTÉS mód nélkül üzemeljen. A rendszer feloldását kizárólag hivatalos beszerelő 
partnerek és szerviz partnerek végezhetik el.

*2  Csak akkor jelenik meg, ha a HŰTÉS mód fel van oldva (értsd: a HŰTÉS mód szabadon kiválasztható).

Forgalmazó  Az üzemeltetést/beállítást minden esetben bízza a hivatalos forgalmazóra vagy szakemberre.
Felhasználó  Az üzemeltetést/beállítást a hivatalos forgalmazó vagy szakember, illetve a felhasználó is elvégezheti.
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Felhasználó

Vízhőmérséklet módosítása
Ezzel a funkcióval könnyedén módosítható a kimeneti 
vízhőmérséklet, ha az eredeti beállítás nem megfelelő.
1 A vízhőmérséklet-módosítási módba történő belépéshez 

nyomja meg a(z)  gombot.

2 A beállítás módosításához nyomja meg a(z)  gombot.

3 A kívánt hőmérséklet beállításához használja a  /  
gombot.

	 (hőmérséklettartomány: -5 ... +5 °C)

+5

-5

Hőmérsékletbeállítás
<Kimeneti 
vízhőmérséklet> 

<Külső hőmérséklet>

Eltolási 
érték

4 A beállított érték megerősítéséhez nyomja meg  

a  gombot.

Kívánt hőmérsékleti érték

■ Megjegyzés:

•  A SETTING (Beállítás) módból történő kilépéshez várjon 30 másodpercet, vagy nyomja meg a(z)   gombot.
•  A rendszer a megerősítést követően elmenti a beállított hőmérsékletet.
•  A SETTING (Beállítás) módba nem lehet belépni, amikor a SERVICE (Szerviz) vagy a STATUS (Állapot) jelzőfény világít.
•  A rendszer a megadott kimeneti vízhőmérséklet-tartományon belül módosítja a hőmérsékleti értéket.

Felhasználó

Nyaralás mód
• A nyaralási módban beállíthatja azoknak a napoknak a számát, 

ami során a rendszer energiatakarékosan működik. Mire hazaér 
a nyaralásból, a rendszer visszaáll az előre tárolt hőmérsékleti 
értékre.

•  A beállítás elvégzése előtt kapcsolja ki a rendszert.
•  A rendszer a nyaralás utolsó napjának 24:00 órájától 

automatikusan visszaáll normál üzemre.
•  A HOLIDAY (Nyaralás) mód beállításának napja már beleszámít 

az időtartamba.

Példa:
Nyaralási mód beállítása június 21-én, reggel 08:00-kor. Ha 
nyaralásnak 3 napot állít be, akkor a rendszer június 24-én 00:00 
órától folytatja a normál üzemet.

1 A HOLIDAY (Nyaralás) módba lépéshez nyomja meg a(z) 

 gombot.

2 A napok számának beállításához használja a  /  
gombot.

	 (Beállítási tartomány: 1–999 nap)
3 A beállított érték megerősítéséhez nyomja meg  

a  gombot.

■ Megjegyzés:
•  A HOLIDAY (NYaralás) módból történő kilépéshez várjon 

30 másodpercet, vagy nyomja meg a(z)   gombot.

Beállítani kívánt napok száma

A rendszer használata
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Felhasználó

Heti időzítő beállítása
Elősegíti a berendezés energiatakarékos használatát azáltal, 
hogy akár 6 programot beállíthat bármely napra.

Bekapcsolási 
időzítő
Kikapcsolási 
időzítő

Világítani kezd, ha aktiválja az időzítőt

A soron következő időzítőprogramot 
jelzi

Programok száma ugyanazon 
napon belül

A soron következő 
időzítőnapot jelzi

Kiválasztandó nap

1 Az időzítőbeállítási módba lépéshez nyomja meg a(z) 

 gombot.

2 A kívánt nap kiválasztásához használja a  /  
gombot.

3 A kiválasztott érték megerősítéséhez nyomja meg  

a  gombot.
4 A(z) „1” szám villogni kezd; a(z) 1. program 

beállításához nyomja meg a(z)  gombot.

5 Nyomja meg a(z)  gombot a bekapcsolási (ON), 
illetve kikapcsolási (OFF) időzítő kiválasztásához.

6 A kívánt időpont kiválasztásához használja a  /  
gombot.

	 A(z) ,  és  mellett a vízhőmérséklet 
termikus eltolását (Water Temperature Thermo Shift) is 
beállíthatja.

7 A(z) 1. program megerősítéséhez nyomja meg a(z)  
gombot. A kiválasztott nap mellett a ▼ jel lesz látható.

	 •  A kijelzőn 2 másodperc múlva megjelenik a következő 
program. A többi program (2–6) beállításához ismételje 
meg a(z) 4–7. lépéseket.

	 •  Ha az időzítő beállítása közben 30 másodpercig 
semmilyen gombot nem nyom meg a vezérlőpanelen 

(vagy ha a(z)   gombot megnyomja), akkor a rendszer 
a pillanatnyi beállítást elfogadja, majd kilép az 
időzítőbeállítás módból.

Aktuális időzítőprogram ellenőrzése
1 Az időzítő módba lépéshez nyomja meg a(z)  

gombot, majd a nap beállításához nyomja meg a(z) 

 gombot.

2 A  /  gomb segítségével lépjen a kívánt napra, 

majd erősítse meg a választást a(z)  gomb 
megnyomásával.

3 A beállított programok ellenőrzéséhez használja  

a  /  gombot.

Forgalmazó  Az üzemeltetést/beállítást minden esetben bízza a hivatalos forgalmazóra vagy szakemberre.
Felhasználó  Az üzemeltetést/beállítást a hivatalos forgalmazó vagy szakember, illetve a felhasználó is elvégezheti.

Aktuális időzítőprogram módosítása, 
illetve új időzítőprogram hozzáadása
1 A meglévő időzítőprogramok módosításához, illetve 

új időzítőprogramok felvételéhez hajtsa végre a „Heti 
időzítő beállítása” részben leírt 1 – 7. lépéseket.

Aktuális időzítőprogram törlése
1 A nap beírásához nyomja meg a(z)  gombot.

2 A  /  gomb segítségével lépjen a kívánt napra, 
majd a programbeállítás megadásához nyomja meg 

a(z)  gombot.

3 A  /  gomb segítségével lépjen a kívánt napra.

	 A program törléséhez nyomja meg a(z)  gombot. 
Ekkor a ▼ jel eltűnik a kijelzőről.

A heti időzítő letiltása/engedélyezése
• A heti időzítőbeállítás letiltásához nyomja meg előbb a(z) 

, majd a(z)  gombot.
• Az előző heti időzítőbeállítás engedélyezéséhez nyomja 

meg előbb a(z) , majd a(z)  gombot.
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Heti időzítő beállítása
■ Megjegyzés:
•  Az időzítőt a hét minden napjára beállíthatja (hétfőtől vasárnapig), ráadásul minden egyes napra akár 6 programot is beállíthat.
•  Az időzítő általi bekapcsoláskor a rendszer a korábban megadott értékre állítja be a kimeneti vízhőmérsékletet.
•  Ugyanaz az időzítőprogram nem állítható be kétszer ugyanarra a napra.
•  Ugyanaz az időzítőprogram viszont 2 vagy több napra beállítható.

Tisztítási utasítások
Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében rendszeres időközönként meg kell tisztítani a rendszert.
Kérjük, forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.

• A tisztítás elkezdése előtt áramtalanítsa a berendezést.
• Ne használjon benzolt, hígítót és súrolószert.
• Csak szappant (  pH7) vagy semleges háztartási tisztítószert használjon.
•  Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.

A rendszer használata

Beltéri egység

Víznyomásmérő

•  Az üvegfedelet soha ne próbálja éles és hegyes 
tárgyakkal benyomni vagy megütni. Ellenkező esetben az 
egység megrongálódhat.

•  A víznyomás értékét minden esetben 0,05 és 0,3 MPa 
(0,1 MPa = 1 bar) között kell tartani.

•  Ha a víznyomás ezen tartományon kívül esik, akkor 
forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.

•  Ne permetezzen vizet közvetlenül az 
egységre.

Törölje át finoman a berendezést egy puha, 
száraz törlőkendővel.

Beltéri egység

Átvizsgálás
•  A berendezések optimális működésének biztosítása 

érdekében a berendezéseket, a külső szűrőket és a kültéri 
vezetékeket rendszeres időközönként, szezonális jelleggel 
át kell vizsgálni. A karbantartási teendőkkel kapcsolatban 
forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.

•  Ha a kültéri egység légbeömlő- és/vagy kivezető nyílásai 
eltömítődtek, akkor tisztítsa meg őket.

Hosszabb üzemszünet után
•  Áramtalanítsa a berendezést.

Külső szűrő
•  A külső szűrőt évente legalább egyszer tisztítsa meg.
  Ellenkező esetben a szűrő eltömítődhet, ami 

a rendszer meghibásodásához vezethet. Kérjük, 
forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.

Kültéri egység
•  A légbeömlő- és kivezető nyílásokat mindig hagyja 

szabadon.
  Ellenkező esetben a rendszer teljesítménye 

csökkenhet, illetve az egész rendszer meghibásodhat. 
Távolítsa a szabad levegőkeringést akadályozó 
tárgyakat.

•  Ha kinn havazik, akkor takarítsa le a kültéri egység 
körüli havat, amely adott esetben megakadályozhatja 
a levegő szabad be- és kiáramlását a berendezésből.

Felhasználó által nem javítható hibák
Áramtalanítsa a berendezést,
majd forduljon a hivatalos forgalmazóhoz, ha az alábbi 
jelenségek bármelyikét tapasztalja:
•  Működés közben rendellenes zaj hallható.
•  A vezérlőpanelbe víz vagy idegentárgy került.
•  Víz szivárog a beltéri egységből.
• Az áramkör-megszakító rendszeresen kiold.
• A tápkábel rendellenesen felforrósodik.
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Heti időzítő beállítása
■ Megjegyzés:
•  Az időzítőt a hét minden napjára beállíthatja (hétfőtől vasárnapig), ráadásul minden egyes napra akár 6 programot is beállíthat.
•  Az időzítő általi bekapcsoláskor a rendszer a korábban megadott értékre állítja be a kimeneti vízhőmérsékletet.
•  Ugyanaz az időzítőprogram nem állítható be kétszer ugyanarra a napra.
•  Ugyanaz az időzítőprogram viszont 2 vagy több napra beállítható.

Tisztítási utasítások
Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében rendszeres időközönként meg kell tisztítani a rendszert.
Kérjük, forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.

• A tisztítás elkezdése előtt áramtalanítsa a berendezést.
• Ne használjon benzolt, hígítót és súrolószert.
• Csak szappant (  pH7) vagy semleges háztartási tisztítószert használjon.
•  Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.

Az alábbi jelenségek nem minősülnek rendszerhibának.

Hibajelenség Oka
Működés közben vízfolyásszerű hang hallható. •  Ezt a berendezés belsejében található hűtőközeg áramlása okozza.

Az újraindítást követően a berendezés csak pár 
perc késéssel kezd üzemelni.

• A késleltetés oka a kompresszor védelme.

A kültéri egységből víz/gőz távozik. • A csövekben kondenzvíz vagy pára keletkezik.

A kültéri egység fűtés módban gőzölög. •  A jelenséget a hőcserélő fagymentesítése okozza.

A kültéri egység nem működik. •  A jelenséget a rendszer védelmi funkciója okozza, amikor a külső 
hőmérséklet a megengedett tartományon kívül esik.

A rendszer magától kikapcsol. • A jelenséget a rendszer védelmi funkciója okozza. Ha a bemeneti 
vízhőmérséklet 10 °C alá csökken, akkor a kompresszor leáll, a tartalék 
fűtőelem pedig bekapcsolódik.

A rendszer nehezen melegszik be. •  A panel és a padló egyidejű fűtésekor a meleg víz hőmérséklete csökkenhet, 
amely a rendszer fűtőkapacitását is befolyásolja.

•  Alacsony külső hőmérséklet esetén a rendszernek több időre lehet szüksége 
a bemelegedéshez.

•  A kültéri egység leeresztő nyílását vagy légbeömlő nyílását elzárja valami (pl. 
lerakódott hóréteg).

•  Alacsony előre beállított kimeneti vízhőmérséklet esetén a rendszernek több 
időre lehet szüksége a bemelegedéshez.

A rendszer nem melegszik be azonnal. •  Ha a rendszer beindításakor a bemeneti vízhőmérséklet alacsony, akkor 
a rendszernek némi időre van szüksége a víz felmelegítéséhez.

A tartalék fűtőelem automatikusan bekapcsol (ON), 
miközben le van tiltva.

•  A jelenséget a beltéri egység hőcserélőjének védelmi funkciója okozza.

A berendezés automatikusan bekapcsol, pedig 
nincs beállítva időzítőprogram.

•  A fertőtlenítési időzítőt korábban beprogramozták.

Az áramfogyasztás kijelzett értéke nem változik. •  A rendszer óránként frissíti a memóriát. Áramkimaradás esetén az előző 
órából hozott érték jelenik meg a kijelzőn.

• A teljes áramfogyasztás értéke elérte a 999 napot. A számláló törléséhez 

nyomja meg a(z)   gombot.

A kijelzőn a HEAT (FŰTÉS) jelzőfény villog. •  A rendszer jégmentesítési műveletet hajt végre.

A hűtőközeg hosszú perceken át hangosan kering 
a rendszerben.

•  A jelenséget a berendezés jégmentesítési művelet során alkalmazott védelmi 
funkciója okozza, ha a külső hőmérséklet -10 °C alá süllyed.

*1 A hűtés mód nem érhető el. •  A rendszert zárolták, hogy csak FŰTÉS módban legyen használható.

A szervizközpont felhívása előtt ellenőrizze az alábbiakat.

Hibajelenség Ellenőrzés
A berendezés FŰTÉS *1/ HŰTÉS üzemmódban 
nem működik hatékonyan.

•  Állítsa be megfelelően a hőmérsékletet.
•  Zárja el a panelfűtő/-hűtő szelepet.
•  Ha a kültéri egység légbeömlő- és/vagy kivezető nyílásai eltömítődtek, akkor 

tisztítsa meg őket.

Zajos működés. •  A kültéri vagy a beltéri egységet emelkedős/lejtős felületre szerelték fel.
•  Zárja le megfelelően a fedelet.

A rendszer nem működik. • Az áramkör-megszakító kioldott/aktiválódott.

A működésjelző LED nem világít, illetve 
a vezérlőpanel kijelzőjén semmi nem jelenik meg.

•  Ellenőrizze a tápforrás megfelelő működését, és győződjön meg róla, hogy 
nincs áramszünet.

Kényszerített fűtés mód gomb

•  A rendszer meghibásodása esetén a tartalék fűtőelem segítségével felmelegíthető a víz.

  A tartalék fűtőelem bekapcsolásához nyomja meg a(z)   gombot.

•  A tartalék fűtőelem kikapcsolásához nyomja meg a(z)   gombot.
•  A kényszerített fűtés módban nem hajtható végre semmilyen más művelet.

*1  A rendszer le van zárva, hogy folyamatosan HŰTÉS mód nélkül üzemeljen. A rendszer feloldását kizárólag hivatalos beszerelő 
partnerek és szerviz partnerek végezhetik el.

*2  Csak akkor jelenik meg, ha a HŰTÉS mód fel van oldva (értsd: a HŰTÉS mód szabadon kiválasztható).

Hibaelhárítás
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A működésjelző LED villog, a kijelzőn pedig egy hibakód 
látható.

•  Áramtalanítsa a berendezést, és jelezze 
a hibakódot a hivatalos forgalmazó felé.

•  Ha a kijelzőn hibakód jelenik meg, ezzel 
egyidejűleg törlődnek az esetleges 
időzítő beállítások is.

Diagnosztikai 
kijelző

Rendellenesség vagy 
védelmi ellenőrzések

H12 Nem egyező kapacitásértékek

H15 Kompresszor-hőmérsékletérzékelő 
rendellenes működése

H20 Vízszivattyú rendellenes működése

H23 1. sz. hűtőközeg-érzékelő rendellenes 
működése

H27 Szerviz szelep rendellenes működése

H42 Kompresszor alacsony nyomás elleni 
védelme

H62 Rendellenes vízáramlás

H63 Alacsonynyomás-érzékelő 
rendellenes működése

H64 Magasnyomás-érzékelő rendellenes 
működése

H65 Rendellenes jégmentesítési 
vízkeringetés

H70 A tartalék fűtőelem túlterhelés-védelmi 
funkciója rendellenesen működik

H72 A tartály hőmérsékletérzékelője 
rendellenesen működik

H76 A vezérlőpanel kommunikációs hibája

H90 Rendellenes kommunikáció a beltéri 
és kültéri egység között

H91 A tartály fűtőelemének túlterhelés-
védelmi funkciója rendellenesen 
működik

H95 Rendellenes feszültségérték

H98 Kültéri magas nyomás elleni védelem

H99 Beltéri egység hőcserélőjének fagyás 
elleni védelme

Hibaelhárítás
Diagnosztikai 
kijelző

Rendellenesség vagy 
védelmi ellenőrzések

F12 Nyomáskapcsoló aktiválódott

F14 A kompresszor forgása nem kielégítő 
minőségű

F15 A kültéri ventilátor motorzárja 
rendellenesen működik

F16 Átfogó áramvédelem

F20 A kompresszor termikus túlterhelés-
védelme

F22 A tranzisztor modul termikus 
túlterhelés-védelme

F23 Rendellenes DC-feszültségi 
csúcsérték

F24 Hűtőközegciklus rendellenes 
működése

F25 Rendellenesség a *1 hűtési/fűtési 
töltés közben

F27 Nyomáskapcsoló rendellenes 
működése

F30 2. sz. kimenetivíz-érzékelő 
rendellenes működése

F36 Kültéri levegő 
hőmérsékletérzékelőjének 
rendellenes működése

F37 Bemenetivíz-érzékelő rendellenes 
működése

F40 Kültéri leeresztőérzékelő rendellenes 
működése

F41 Rendellenes teljesítményfaktor-
korrekció

F42 Kültéri hőcserélő-érzékelő 
rendellenes működése

F43 Kültéri fagyásmentesítési érzékelő 
rendellenes működése

F45 Kimenetivíz-érzékelő rendellenes 
működése

F46 Rendellenesség a kültéri 
egység transzformátorának 
csatlakoztatásában

F48 Párologtató kimeneti 
hőmérsékletérzékelőjének 
rendellenes működése

F49 Megkerülő kimeneti 
hőmérsékletérzékelő rendellenes 
működése

F95 Rendellenesen magas *1 hűtőnyomás

*1  A rendszer le van zárva, hogy folyamatosan HŰTÉS mód nélkül üzemeljen. A rendszer feloldását kizárólag hivatalos beszerelő 
partnerek és szerviz partnerek végezhetik el.

*2  Csak akkor jelenik meg, ha a HŰTÉS mód fel van oldva (értsd: a HŰTÉS mód szabadon kiválasztható).
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Egyéb információk
Információk a felhasználók számára az elhasznált készülékek begyűjtéséről és ártalmatlanításáról

A termékeken, a csomagolásukon és/vagy a kísérő okmányaikon ezek a szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasznált 
elektromos és elektronikus termékek nem keverhetők az általános háztartási hulladékhoz.
Az elhasznált termékek megfelelő kezelése és újrahasznosítása céljából juttassa el azokat a gyűjtőhelyekre az országos 
előírásoknak és a 2002/96/EK, valamint a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően.
Ezen termékek helyes ártalmatlanításával segít értékes erőforrások megtakarításában, az emberi egészséget és 
a környezetet károsító negatív hatások megelőzésében, amelyek helytelen hulladékkezelés esetén bekövetkezhetnének.
Ha többet szeretne megtudni az elhasznált termékek begyűjtéséről és újrahasznosításáról, forduljon a helyi 
önkormányzathoz, hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a kereskedelmi egységhez, amelynél a termékeket vásárolta.
Hulladék helytelen megsemmisítése bírságot vonhat maga után az országos előírások szerint.
Az Európai Unióban élő üzleti felhasználóknak
Amennyiben elektromos vagy elektronikus készülékeket ki szeretne selejtezni, további információért forduljon 
forgalmazójához vagy szállítójához.
[Ártalmatlanítással kapcsolatos információk az Európai Unión kívüli országokban]
Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Ha ezeket a termékeket ki szeretné selejtezni, kérje ki 
forgalmazója vagy a helyi hatóságok tanácsát az ártalmatlanítás helyes módjára vonatkozóan.

Az üzemeltetést/beállítást minden esetben bízza a hivatalos forgalmazóra vagy szakemberre.

Betonszárítási funkció
•  Beton szárítása építkezési munka során (előre megadott hőmérséklet mellett).

1 Nyomja meg a(z)  és  gombot, majd 5 másodpercig tartsa őket nyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a(z)  
„ ” jelzés.

2 Nyomja meg a  gombot.
	 (A kijelzőn a(z) „ ” jelzés látható).

3 A nap kiválasztásához nyomja meg a(z)  gombot.

	 A kívánt hőmérséklet beállításához használja a  /  gombot.

4 A kiválasztott érték megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.
5 Egyéb napok és hőmérsékleti értékek beállításához ismételje meg a 3 és 4 lépést.

•  A kilépéshez nyomja meg a(z)   gombot.
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