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Model 

Notranja enota
WH-SXC09F3E8
WH-SXC09F9E8
WH-SXC12F9E8
WH-SXC16F9E8
Zunanja enota
WH-UX09FE8
WH-UX12FE8
WH-UX16FE8

Priročnik za uporabo
Toplotna črpalka zrak-voda

Priročnik za uporabo toplotne
črpalke zrak - voda 2-15

Napotki za namestitev so prilo-
ženi.
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Zunanja
Enota

Napajanje

Solarni panel

Radiator

Tuš

Vent. hlajenje

Talno
Gretje

Zalogovnik vode

Notranja enota

Nadzorna enota

Zahvaljujemo se vam za nakup Panasonic naprave.
Preden začnete z uporabo tega izdelka si pazljivo preberite
priloženi priročnik za uporabo in ga shranite za kasneje.

Preden začnete z uporabo poskrbite za pravilno mon-
tažo s strani pooblaščene osebe. 

• Panasonic zrak-voda toplotna črpalka je dvodelni split sistem,
sestavljen iz dveh enot; notranje in zunanje enote. Ta sistem je
narejen da deluje skupaj z Panasonic zalogovnikom vode. če se
ga ne uporablja skupaj s Panasonic zalogovnikom vode Pana-
sonic ne jamči brezhibnega delovanja pri največjem izkoristku,
ter ne zagotavlja brezhibnosti delovanja na splošno. 

• Ta priročnik za uporabo je namenjen tako notranji kot zunanji
enoti. 

• Za uporabo drugih naprav kot je zalogovnik vode, radijator, zu-
nanji termalni nadzor in enota za vgradnjo pod tlake, prosimo
da pogledate posebne priročnike za uporabo teh naprav. 

• Nekatere funkcije, ki so tukaj omenjene mogoče ne bodo na
voljo za vaš sistem. 

• Več informacij pri najbljižjem pooblaščenem prodajalcu.
*1 Sistem je zaklenjen da deluje brez COOL mode. Za odklepanje

se obrnite na pooblaščeni servis.
*2 Izpiše se le ko je COOL mode odklenjen

(Pomeni, da je COOL mode na voljo).

Slike v priročniku so zgolj simbolične, in so lahko drugačne od dejanskega izgleda naprave.
Tehnični podatki se lahko spremenijo brez prehodnega obvestila za kupca.

Delovni pogoji

HEAT *1 COOL
Voda, izhodna temperatura

(°C) (Min. / Max.) 25 / 55 5 / 20

Temperatura okolice, zunaj (°C)
(Min. / Max.) -20 / 35 16 / 43

Ko je zunanja temperatura izven območja deo-
vanja bo kapaciteta gretja močno padla, lahko pa
se naprava tudi ugasne zaradi samozaščite. 
Ko se zunanja temperatura vrne v predpisano
območje delovanja se naprava samodejno zopet
zažene sama.

Pregled sistema
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Napotki za varnost
Da ne bi prišlo do poškodb oseb ali stvari
prosimo upoštevajte naslednje stvari:
neupoštevanje napotkov za uporabo, nepravil-
na in nedovoljena uporaba lahko privedejo do
poškodb oseb ali stvari , zato so v priročniku
napotki kot označeno spodaj:

OPOZORILO
Indikator nevar-
nost smrtnih
poškodb.

POZOR
Nevarnost po-
škodb oseb ali
stvari.

Napotki, ki naj se jih upošteva se v priročniku
označeni takole:

Simbol prikazuje, da je ne-
kaj PREPOVEDANO.

Simbol, ki prikazuje, da
je nekaj POTREBNO
storiti.

OPOZORILO

Notranja in zunanja enota
Ta naprava naj se uporablja le s strani oseb, ki
so seznanjene s pravilno in varno uporabo
naprave. Uporaba nepolnoletnim osebam ali
otrokom brez nadzora odraslih ni dovoljena.
Uporaba s strani oseb, ki imajo motenje v
duševnem razvoju ali imajo psihične težave ni
dovoljena. 

Napravo naj uporabljajo le osebe, ki so natanč-
no prebrale priročnik , le-ta naj bo vedno na
dosegu rok, naprava pa naj bo nameščena v
skladu z zahtevami proizvajalca. klimatska na-
prava ni otroška igrača, prav tako ni namenjena
ohranjanju živil ali sušenju oblačil.
Nepravilna uporaba naprave lahko privede do
poškodb oseb ali stvari, požara ipd.
Namestitev naprave naj bo potrjena s strani
pooblaščene osebe. Uporabljajte le pred-
pisano sredstvo za hlajenje. Uporaba drugega
hladilnega sredstva ni dovoljena, ter lahko
pride do poškodb oseb ali naprave.
Ne izpostavljajte  se neposrednemu                pi-
šu izpihanega zraka.
Ne nameščajte v okolje, kjer obstaja nevarnost
eksplozije. 

Neupoštevanje tega lahko privede do požara.

V napravo ne potiskajte prstov. 

Ne posedajte na napravi, ne stopajte na njo.

Daljinski upravljalnik
Pazite, da se otroci ne igrajo z daljinskim
upravljalnikom, da ne pojejo baterij ali da se
po njemu ne polije voda.

Napajanje
Ne uporabljajte predela-
nega kabla, razdelilnikov,
podaljškov ipd. 

Da ne bi prišlo do elektr. udara, upoštevajte: 
 Ne delite napajanja z drugimi napravi, za 
klimo naj bo ločen vtič . 
 Ne prijamjte klime z mokrimi rokami.
Ne zvijajte kabla. 
 Ne ugašajte, vklapljajte naprave z elek
tričnim vtičem.
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OPOZORILO

Napajanje
Če je električni kabel poškodovan ga
zamenjajte z novim, do takrat naprave
ne uporabljajte.
Priporočamo. da se električna povezava
izvede preko hitre varovalke, kjer je va-
rovan tudi ničelni vod.

Da ne bi prihajalo do pregretja: 
 pravilni vstavite in priključite napajanje. 
 redno čistite električni prikjuček s suho

krpico .

V primeru nepravilnega delovanja, smradu iz
naprave, iskrenja, dima ipd, takoj prenehajte z
uporabo naprave in pokličite servis, do takrat
naprave ne uporabljajte, nekajprimerov nepra-
vilnega delovanja 
 stalno meče ven varovalke. 
 zazna se vonj po zažganem. 
 opazi se nenormalen hrup ali vibracije. 
 iz notranje enote izteka tekočina. 
 električni kabel je vroč. 
 hitrost ventil. se ne more nastavljati. 
 naprava se takoj po vklopu samodejno   
ugasne. 
 ventilator se ne more ugasniti

.
V tem primeru takoj pokličite poblaščeni
servis.
Vsa popravila in priklop elektrike naj izvede
strokovnjak:
Priključki Rdeča

zice
faza 

nevtralna
ozemljitev

barve (IEC Standard)

modra

rumeno/ze-

rjava
crna

Rumeno/zelena

Barve žic so odvisne od države.

Naprava mora biti pravilno električno
ozemljena.

Da bi preprečili električni udar in poškod-
be, izklopite napajanje: 
- preden začnete s čiščenjem, 
- med daljšim obdobjem neuporabe

Ko naprava ne deluje kot je predpisano.

POZOR

Notranja in zunanja enota
Ne čistite jo z bencinom ali alkoholom,
oziroma mokrimi krpicami, izogibajte
se močnim kemikalijam.

Naprave ne uporabljajte za ohranjanje
živil, sušenje oblačil ali prostorov in
podobno.

Ne uporabljajte v primeru odprtega
ognja v prostoru.

Ne izpostavljajte se pišu zraka.
Ne dotikajte se alu mrežice v
klimatski napravi, da se ne po-
škodujete.

Ne vklapljajte naprave ko voskate ali lakirate tla v
prostoru. 
Ne nameščajte naprave v prostor, kjer je veliko olja,
smradu ipd.
Ne odpirajte ali spreminjajte naprave v no-
benem pogledu.
Ne stopajte na napravo, ko jo čistite bodite pre-
vidni, da ne padete.
Na zunanjo enoto ne nameščajte predmetov ipd, ker
lahko pride do hujših okvar naprave.

Poskrbite za varno odvajanje kondenza: -
pravilno povežite, 
- izogibajte se posodam za vodo 
- naprava ne sme priti v stik z vodo 

Napajanje

Ne vlecite za kabel, ne izklopite naprave
z električnim kablom.
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Nastavljanje osnovnih nastavitev
Trgovci

Izberite menije in določite osnovne nastavitve glede na sistem, ki je na voljo v
vašem domačem okolju. Vse alternativne nastavitve se naj opravijo s strani
pooblaščenega serviserja (priporočljivo).
• Po osnovni namestitvi boste mogoče želeli ročno spremeniti

nekatere nastavitve. Osnovne nastavitve ostanejo dokler jih upo-
rabnik ne spremeni. 

• Nadzorni del omogoča nastavitev več enot.
• Preverite da je operativni LED izključen pred nastavljanjem.
• Nepravilno nastavljen sistem ne bo deloval. 

1   Pritis.  in   sočasno in pridržite za 
5 sekund dokler se ne izpiše SETTING STATUS.

2   Pritis.  ali  in izberite meni.

3  Pritis.  za vstop v meni

4   Pritis.  ali  ter izberite Da/ne oz. Yes/No, ali drugo 
YES: vstop, potrditev
No: izklop funkcije

5  Pritis.  za potrditev.

Nadzorna enota

ZaslonOperativni LED

Menu (1 ~ 20) Nastavitev Izpis
1 Room Thermostat Connection 

Izberite ali ste povezali ali na dodatni (dokup) sobni termostat. YES NO

2 Indoor Backup Heater Selection
Za morebitno zmanjšanje moči grelnika. 
*Opcija kW je odvisna od modela.

*3 kW / 6 kW /
9 kW

3 Water System Freeze Prevention
Vklop/izklop preprečevanja zamrznitve vode, ko je sistem ugasnjen. YES NO

4 Tank Connection
Izberite povezavo na dokupljen zalogovnik vode. Nasvet: Če ste
izbrali NO ni menijev od 5 do 15.

YES NO

5 Solar Priority
Izberite ali naj ima prioriteto za segrevanje vode solarni panel. YES NO

6 *1, *2 Cooling Priority 

Izberite hlajenje sobe kot prioriteto med delovanjem COOL + TANK mode.
Nasvet: Če ste izbrali YES se meniji 8 in 9 preskočijo za COOL + TANK mode.

YES NO

7 Heating Priority
Izberite priroiteto gretja sobe med delovanjem HEAT + TANK mode.
Nasvet: Če ste izbrali YES se meniji 8 in 9 preskočijo za HEAT + TANK mode.

YES NO

8 *1, *2 Cooling/Heating Operation Interval 

Izberite interval za COOL ali HEAT mode med COOL + TANK ali HEAT +
TANK mode.
Nasvet: Če ste izbrali YES v menijih 6 in 7, se ta meni preskoči.

0.5 ur  ~ 10
ur

9 *1 Tank Heat-up Interval
Izberite interval za zalogovnik vode med COOL + TANK ali HEAT + TANK
mode.
Nasvet: Če ste izbrali YES v menijih 6 in 7, se ta meni preskoči. 

5 minut  ~
1 ura 35 minut
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10 Booster Heater
Vklop/izklop booster grelnika zalogovnika vode.
Nasvet: Če ste izbrali NO se menu 11 preskoči.

YES NO

11 Booster Heater Delay Timer
Zakasnitev časa za booster grelnik za aktivacijo med tem ko sistem greje
vode v zalogovniku.

20 minut  ~ 1 ura
35 minut

• Ne uporabljajte sistema med postopkom sterilizacije da ne bi prišlo do opeklin, saj se voda pregreje in se lahko
opečete med tuširanjem.
• Preverite lokalno zakonodajo za stopnjo potrebne sterilizacije.

12 Sterilisation
Sterilizacija vodnega zalogovnika če je potrebno.
Nasvet: Če je izbran NO se meniji 13 do 15 preskočijo.

YES NO

13 Sterilisation Day & Time
Časovnik za sterilizacijo. 
(Samo enkrat tedensko. Deluje v stanju standby) 

Monday  ~
Sunday

0:00  ~ 23:50
14 Sterilisation Temperature

Nastavite temperaturo sterilizacije. 40 °C  ~ 75 °C

15 Continuation of Sterilisation
Obdržite temperaturo sterilizacije za dokončanje postopka.

5 minut  ~ 
1ure

16 Base Pan Heater
Ali ste povezali dodatni osnovni pan grelnik.
Nasvet: Če ste izbrali NO se menu 17 preskoči.

YES NO

17 Base Pan Heater type
Tip A - Osnovni pan grelnik se aktivira le med deice delovanjem.
Tip B - Osnovni pan grelnik se aktivira ko je zunanja temperatura 

5 °C ali manj.
A B

18 *1, *2 Cool Outdoor Temperature setting 

Nastavite zunanjo temperaturo za AUTO mode za spremembo iz HEAT v
COOL.

5 °C  ~ 25 °C

19 *1, *2 Heat Outdoor Temperature setting 

Nastavite zunanjo temperaturo za AUTO mode za spremembo iz  COOL v
HEAT.

5 °C  ~ 25 °C

20 Dry Concrete
Za sušenje betonskih oblog, betona med postopkom prenove pod nasta-
vljeno temperaturo. ne uporabljajte tega menija za druge namene kot le za
prenovo stanovanja (Glejte info stran). 

1 dan  ~ 99 dni

Upor.

Priprava na nadzorni plošči
1   Pritis. .

2   Pritis.  ali  in nastavite dan.

3  Pritis.  za potrditev.
4  Ponavljate od 2  in 3  za nastavitev ure.

■Nasveti:
• Trenutni dan in uro nastavljate v primerih spodaj:

- Ko napravo prvič vklopite.
- Ko je preteklo veliko časa od zadnjega vklopa naprave.
Trenutno nastavljen čas se uporablja za vse časovno poveza-
ne funkcije naprave. 

Indikator opozorila (voda v zalogovniku, temp je nad 60 °C)

Trgovec Nastavitve naj naredi pooblaščeni serviser.
Upor.    Nastavitev naj naredi specialist ali uporabnik sam.

*1 Sistem je zaklenjen za delovanje brez COOL mode. Odklene se lahko le s strani pooblaščenega serviserja.
*2 Prikazano le ko je odklenjen način COOL mode (pomeni, da je COOL mode na voljo).
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Kako uporabljamo napravo

Upor.

Tišje delovanje       
Pritis. .
• Ta način delovanja zmanjša hrup notranje in

zunanje enote. Ta način delovanja lahko povzroči
manjši učinek heat/ *1 cool delovanja.

Upor.

Preverite status sistema
1   Pritis. . 

(Izpiše se STATUS.)
2   Pritis. ali in preverite želeni način.

• Dry concrete (ni prikazan med običajnim
delovanjem)

• Temperatura vstopne vode
• Temperatura zalogovnika
• Frekvenca delovanja kompresorja
• Zgodovina napak
• Heat mode skupna poraba moči (do 999 dni)
• *1 Cool mode skupna poraba moči (do 999 dni)
• Tank mode skupna poraba moči (do 999 dni)
• Pritis.  za izhod iz STATUS mode.
■Nasvet:
• Ko vstopite v STATUS mode se izpiše STA-

TUS.
• STATUS mode se ne more aktivirati ko je prika-

zan napis SETTING.
• Skupna poraba moči je približen podatek glede na

napajanje AC 230 V in se lahko razlikuje od de-
janske izmerjene vrednosti z drugimi napravami.

■Nasvet: Običajno tipke in funk.  ,  ter  ne delujejo.

Upor.

Vklop/izklop sistema
Pritis. .
Ko je sistem vklopljen ON, perativni LED sveti in dejan-
ska temperatura izhodne vode in zunanja temperatura
okolice so prikazani na zaslonu.

Upor.

Izberite način delovanja
Pritis.  in izberite način delovanja.

AUTO • Odvisno od prednastavljene zunanj
temperature, sistem sam izbere HEAT ali 
*1 COOL mode.

AUTO
+ TANK

• Odvisno od nastavljene zunanje tempera-
ture, sistem sam izbere HEAT + TANK ali
*1 COOL + TANK mode.

HEAT • Panelno ali talno HEAT delovanje je
vklopljeno ali izklopljeno.

• Zunanja enota priskrbi toploto za no-
tranjo enoto.

HEAT
+ TANK

• Zunanja enota priskrbi toploto za
zalogovnik sanitarne vode in za no-
tranjo enoto.

• Ta način se ne more izbrati če sanitarni
zalogovnik ni priključen.

TANK • Sanitarni zalogovnik vode je lahko
vključen ali izključen.

• Zunanja enota priskrbi toploto zalo-
govniku vode.

COOL
+ TANK

• Zunanja enota hladi notranjo enoto.
• Notranja enota nadzira booster

grelnik v sanitarnem zalogovniku
vode.

COOL • Zaslon je vklopljen ali izklopljen.
• Zunanja enota hladi notranjo enoto.

Upor.

Vklop backup grelnika  
Pritis. .
• Backup grelnik omogoča dodatno toploto pri nizkih

temperaturah zunaj. Backup grelnik je na voljo le med
heat mode.

• Ko se enkrat backup grelnik vklopi se samodej-
no zažene ko so za to izpolnjeni pogoji.

• Za izklop backup grelnika pritisnite  znova.

Sistem je ugasnjen s strani zunanjega stikala

*1, *2

*1, *2
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trgovec  Postopek naj izvaja pooblaščeni serviser ali prodajalec.
Upor.    Postopek naj izvaja pooblaščena oseba ali uporabnik sam.

Trgovec

Nastavitev sistemske temperature 
Nastavitev temperatureIzpis

Sistem nadzira temperaturo za vse nastavitve menija glede na
temperaturo okolice zunaj.
• Za spreminjanje ali nastavljanje temperature, pokličite vašega

najbljižjega serviserja.
1   Pridržite tipko   za 5 sekund za vstop v 

temperature range setting mode. 
(Izpiše se SETTING.)

2   Pritis.  ali  za izbiranje menija.

3   Pritis. za vstop v meni.

4   Pritis.  ali  za nastavljanje želene temperature.

5   Pritis.  za potrditev nastavitve.

• Ponavljate od 2  do 5  za druge menije.

Upor.

Preverite temperaturno področje
1   Pridržite tipko    za 5 sekund za vstop v temperature range setting mode.

2   Pritis.  ali  za izbiranje menija.

• Pritis. za preklic.

Menu Nastavitve
Temperature Zaslon

Nastavljanje nizke zunanje temperature. -15 °C ~ 15 °C

HEAT
 

Nastavljanje visoke zunanje temperature.                                                  -15 °C ~ 15 °C
Nastavljanje temperature vode za nizko temperaturo zunaj.                        25 °C ~ 55 °C 

Nastavljanje temperature vode za visoko zunanjo 
temperaturo. 25 °C ~ 55 °C

Med HEAT mode, izhodna temperatura
vode se nastavlja kot je prikazano na
diagramu desno. 
Izvaja se v območju prednastavljenega
temperaturnega področja.

<Izstopna
temperatura

vode>

<Temp. okolice zunaj>

max. temp. vode 
min. temp. vode

Nastavite zunanjo temperaturo ko naj se izklopi gretje med
HEAT mode. 5 °C ~ 35 °C HEAT

Nastavite zunanjo temperaturo ko naj se vklopi backup grel-
nik. -15 °C ~ 20 °C HEATER

Temperatura vode med  *1 COOL mode. 5 °C ~ 20 °C *1, *2 COOL 

Nastavitev temperature vodnega zalogovnika. 40 °C ~ 75 °C TANK

*1 Sistem je zaklenjen za COOL mode. Odklepanje se lahko izvede le s strani pooblaščenega serviserja.
*2 Izpisano samo ko je COOL mode odklenjen (pomeni, da je COOL mode na voljo).
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Pravilna uporaba
Upor.

Premik vodne temperature Nastavitev želene temperature 

Za enostaven premik temperature vode če je nastavitev
nepravilna ali slaba.

1   Pritis.  za vstop v water temperature shifting mode.

2   Pritis. za spremembo nastavitve.

3   Pritis.  ali  za nastavitev želene temp.
(področje nastavl. temperature:  -5 °C ~ 5 °C)

Temper. nastavitev

+5

-5
Vrednost
premika

<Izhodna
temperatura

vode>

<Temperatura okolice zunaj>

4   Pritis.  za potrditev.

■Nasvet:
• Pritis. ali počakajte 30 sekund za izhod iz SETTING mode.
• Ko je potrjena se temperatura shrani v sistem.
• SETTING mode se ne more aktivirati med SERVICE in STATUS delovanjem ON.
• Sistem bo izvedel premik temperature v razponu določenem za za temperaturo vode.

Upor.

Holiday mode
• Z nastavitvijo dneva (dni) za holiday mode, se v teh dneh izvaja

varčevanje z električno energijo med tem ko ste vi na dopustu. Ko
se vrnete se izvaja običajni način delovanja, samodejno.

• Pred nastavljanjem naj bo sistem ugasnjen OFF.
• Sistem se vrne v običajni način ob 00:00 zadnjega dne počitnic.
• Dan ko se nastavi HOLIDAY mode se šteje kot prvi dan počitnic,
dan 1.

Izbrani dnevi

Primer: 
Nastavitev holiday mode dne 21 junija, 08:00 zjutraj. Z nastavitvijo
3 dni, se sistem vrne na običajni sistem 24 junija ob, 00:00 zjutraj.

1   Pritis. za vstop v HOLIDAY mode.
2   Pritis.  ali  za nastavitev želenih dni.

(Področje nastavljanja:  1 dan ~ 999 dni)

3   Pritis.  za potrditev.

■Nasvet:
• Pritis.  ali počakajte 30 sekund za izhod iz HOLIDAY mode.
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Upor.

Tedenski časovnik
Omogoča vam nastavljanje do 6 časovnikov na teden za
varčevanje z energijo.

Prikazuje naslednji časovnik

Dan, ki naj se izbere

Prikaz naslednjega
dne s časovnikom

Programska številka v dnevu

OFF Timer 
ON Timer

Sveti, ko časovnik deluje

1   Pritis.  za vstop v timer setting mode. 
2   Pritis.  ali  za izbiro dneva.

3   Pritis. za vašo izbiro.

4   “1” bo utripala, pritisnite za 
program 1.

5  Pritis. in izberite ON ali OFF timer.

6   Pritis.  ali  in izberite čas. 
Nastavite ,  ,  in Water
Temperature Thermo Shift nastavitev. 

7   Pritis.      za potrditev programa 1. Izbrani dan
se označi z ▼.
• Po 2 sekundah, se izpis vrne na naslednji

program. Ponavljajte korake 4 do 7 za na-
stavljanje programov 2 do 6.

• Če med nastavitvijo časovnika ne pritisnete tipke

30 sekund, ali pritis.  se trenutna nastavitev

shrani kot dokončna.

Preverite trenutni časovnik

1   Pritis.  za vstop v timer mode in pritis.
za vstop v nastavljanje dni.

2   Pritis.  ali  dokler se ne izpiše želeni dan,
pritis. za potrditev izbire.

3   Pritis.      ali  za preverjanje nastavljenega
programa.

Spreminjanje časovnika ali dodaja-
nje novega

1  Izvajajte korake 1  do 7  Tedenskega časov-
nika “Weekly timer setting” za spreminjanje
trenutnega časovnika ali dodajte novega.

Preklic trenutnega časovnika

1   Pritis. za vstop v dan.

2   Pritis.  ali  dokler ni prikazan vaš dan, pri-
tis. za vstop v nastavljanje programa.

3   Pritis.  ali  do izpisa želenega dne. 
Pritis. za preklic programa in ▼ izgine.

Preklic/aktiviranje časovnika

• Za preklic tedenskega časovnika, pritisn. , nato
pritis. .

• Za ponovno aktiviranje prejšnjega časovnika, pritis.  , 
nato pritis. .

Trgovec Postopek naj izvaja pooblaščeni serviser.
Upor.    Postopek naj izvaja pooblaščena oseba ali uporabnik sam.
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Notranja enota
• Ne prišite po njej z vodo.

Očistite nežno, z mehko suho
krpico.

Za optimalno delovanje sistema morate redno izvajati predpisano čiščenje. Pokličite pooblašče-
nega serviserja.
• Preden začnete s čiščenjem odklopite napajanje.
• Ne uporabljajte bencina, alkohola ali močnih čistil.
• Uporablj. milo (  pH7) ali drug nevtralni detergent.
• Ne uporabljate vode, ki ima več kot 40 °C.

Zunanji filter
• Zunanji filter očistite vsaj enkrat na leto. Če te-

ga ne storite se filter lahko zamaši, kar lahko
pomeni okvaro sistema. Pokličite
pooblaščenega serviserja.

Zunanja enota
• Ne zastirajte izstopnih in vstopnih odprtin za

zrak. Neupoštevanje tega lahko privede do
okvare sistema ali slabšega delovanja. Od-
stranite ovire na odprtinah za zračenje. 

• Ko zunaj sneži, redno čistite sneg okrog in iz
enote zunaj, da se odprtine ne zamašijo ali za-
strejo. 

Pregledi
• Za optimalno delovanje sistema so potrebni redni letni

pregledi naprave, zunanjega filtra in povezave med eno-
tama. Pokličite pooblaščeni servis.

• Redno čistite odprtine za zajem in izpih zraka. 

Daljši čas neuporabe
• Odklopite napajanje.

Kaj se ne popravlja
Odklopite napajanje  
nato prosimo da v primeru spodnjih pogojev pokli-
čete servis:
• nenormalno glasno delovanje.
• iz nadzorne enote ali drugje izteka voda.
• v nadzorno enoto je prišla voda.
• varovalka se stalno izključi.
• električni kabel se segreva.

Napotki za čiščenje

Nastavitev tedenskega časovnika
■Nasvet:
• Omogočeno vam je nastavljanje časovnika za vsak dan v tednu (Monday do Sunday) s 6 programi za vsak dan.
• Ko se sistem vklopi s časovnikom, se uporabi nazadnje izbrana temperatura za vodo.
• Isti časovnik se ne more nastaviti še enkrat za isti dan.
• Izberete lahko 2 ali več dni z isto nastavitvijo časovnika.

Pravilna uporaba

Tlačni ventil

• Ne pritiskajte ali udarjajte po steklu. Če se to
zgodi, se naprava lahko poškoduje.

• Poskrbite da je vdni tlak med 0.05 in 0.3 MPa
(0.1 MPa = 1 bar).

• Če je vodni tlak večji od zgoraj navedenega
pokličite pooblaščenega serviserja.
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Spodaj opisano ne pomeni okvare naprave.
Simptom Vzrok

Sliši se pretakanje vode.                         • Pretakanje hladilnega sredstva v enoti.
Po ponovnem zagonu se delovanje 
za nekaj mint ustavi.

• Zakasnitev se izvede zaradi varovanja kompresorja.

Izhodna enota oddaja paro. • V ceveh izhlapeva kondenzirana voda.
V grelnem načinu iz zunanje enote iz-
haja para.

• Izvaja se odmrzovanje v toplotnem izmenjevalniku.

Zunanja enota ne deluje. • Če je zunanja temperatura izvedn predpisanega področja se delovanje prekine
zaradi varovanja enote pred okvaro.

Sistem se ugaša. • Zaradi varovalnega sistema enote. Ko je temperatura vhodne vode iz zunanje
enote pod 10 °C, se kompresor samodejno ustavi invklopi se backup grelnik,
samodejno.

Sistem se počasi segreva. • Če sočasno ogrevate tako talno kot panelno se lahko zgodi, da temperatura vode
pade in se zmanjša kapaciteta gretja sistema.

• Če je zunaj zelo nizka temperatura se lahko zgodi, dasistem zahteva več časa za
segrevanje.

• Izpihovanje zraka je moteno, preverite če zunaj izpih iz enote ovira sneg ipd. .
• Če je prednastavljena temperatura vode nizka se lahko zgodi, da bo sistem potre-

boval več časa za segrevanje.

Sistem se ne segreje takoj. • Sistem potrebuje nekaj časa, da segreje vodo če je osnovni zagon izveden v
hladnem vremenu.

Backup grelnik se po izklopu samo-
dejno vklopi nazaj.

• Zaradi varovalnega načina izmenjevalnika toplote notranje enote.

Čeprav časovnik ni nastavljen se delo-
vanje začne samodejno.

• Nastavljen je časovnik za sterilizacijo.

Prikazana poraba energije je enaka
kot prej.

• MVrednosti se shranjujejo gledena urne postavke. Če je prišlo do izpada napaja-
nja se shrani zadnje vrednost izpred nekaj ur.

• Skupna poraba, štetje porabe je preseglo 999 dni. Prits.         za resetiranje.
HEAT indikator utripa. • Sistem izvaja odmrzovanje, deice.
Nekaj minut se močno sliši hladilno 
sredstvo.

• Zaradi varovalnega sistema med deice delovanjem in če je zunaj tempera-
tura pod -10°C.

*1 Cool mode ni na voljo. • Sistem je zaklenjen na delovanje samo HEAT mode.

Preden pokličete servis prosimo preverite spoda opisano.
Simptom Preverite

Delovanje v HEAT/ *1 COOL mode ni
učinkovito.

• Pravilno nastavite temperaturo.
• Zaprite panelni ventil grelnika ali hladilnega dela.
• Odstranite ovire na izpihu zunanje enote.

Hrupno delovanje. • Zunanja enota ali notra enota je nameščena na vzpetini.
• Pravilno zaprite pokrov.

Sistem ne deluje. • Preverite električno varovalko.
Operation LED ne sveti, nič se ne 
zgoi na upravljalni plošči.

• Preverite napajanje ali če je prišlo do izpada električne energije.

Odpravljanje težav

Force Heater Mode tipka
• Če je prišlo do težav v delovanju sistema boste mogoče morali vklopiti backup grelnik.

Pritis.  za vklop rezervnega - backup grelnika.

• Pritis.  za izklop rezervnega grelnika.
• V načinu delovanja prisiljenega gretja - Force Heater mode, ni na voljo nobena funkcija.

*1 Sistem je zaklenjena na delovanje brez COOL mode. Lahko se ga odklene na pooblaščenem servisu.
*2 Izpisano samo če je odklenjen COOL mode (pomeni da je COOL mode na voljo).
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Operativni LED utripa in na zaslonu se izpiše koda
napake.

• Odklopite napajanje, in kodo napake
sporočite serviserju.

• Ko se izpiše koda napake se časov-
nik prekliče.

Diagnostični
izpis

Nenormalno ali zaščitno
delovanje

H12 Napaka v kapaciteti

H15 Nenormalna temperatura kompre-
sorja (na senzorju)

H20 Vodna črpalka     
H23 Hladilno sredtsvo 1 senzor
H27 Servisni ventil       
H42 Compressor low pressure protection
H62 Vodni pretok     
H63 Senzor nizkega pritiska    
H64 Visok pritisk,senzor              
H65 Deice kroženje vode

H70 Back-up grelnik je probrmenjen

H72 Neobičajna temp. v zalogovniku
H76 Napaka v nadzorni enoti

H90 Nepovezani zunanja in
notranja enota

H91 Grelnik vode preobremenjen             
H95 Napačna napetost                    
H98 Zaščita visok tlak zunaj         
H99 Notranji izmenj. prepreč. zamrzovanja

Diagnostični
izpis

Nenormalno ali zaščitno
delovanje

F12 Aktivirano tlačno stikalo
F14 Slabo kroženje kompresorja
F15 Zaklenjen motor zun. ventilatorja
F16 Kompresivna zaščita

F20 Kompresor je prevroč, zaščita de-
luje

F22 Tranzistorski modul je prevroč.

F23 DC skok prevelik                 
F24 Nenormalen cikel hladilnega sredstva
F25 Neobičajno *1 cool / heat polnjenje    
F27 Tlačno stikalo             
F30 Vodni senzor zunaj senzor 2

F36 Neobičajna temperatura zunaj
senzor

F37 Senzor vstopne vode      
F40 Senzor izstopne vode                 
F41 Faktor popravljanja napajanja

F42 Zunanji toplotni izmenjevalnik

F43 Zunanji defrost senzor           
F45 Senzor vstopne /izstopne vode

F46 Napake v transformatorski na-
petosti zunaj, prekinitev

F48 Napaka na senzorju izparevanja zunaj

F49 Neobičajna bypass temperatura zu-
naj, senzor

F95 *1 cool previsok tlak

Odpravljanje napak in težav

*1 Sistem je v osnovi zaklenjen za COOL mode. Odklene ga lahko le pooblaščeni serviser.
*2 Prikazano samo za COOL mode, ki je odklenjen (pomeni, da je COOL mode na voljo).
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Informacije za uporabnika za odstranjevanje stare izrabljene opreme

Oznaka na levi, ki se nahaja na klimatski napravi in na embalaži izdelka terv priročniku za uporabo označuje,
da po koncu življenske dobe aparata, z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki.
Vaša dolžnost je, da izrabljeno opremo ali napravo predate v postopek brezplačnega odstranjevanja, ki se
izvaja na posebnih zbirnih mestih,katerih namen je ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti
oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme. Prosimo, da klimatske naprave
ne poskušate razdirati, razstavljati ali iz nje odstranjevati posameznih delov, ker za takšno delo niste uspo-
sobljeni in se lahko poškodujete ali povzročite nevarnost za okolje. Odstranjevanje klimatske naprave naj
izvaja pooblaščena oseba ali oseba, ki je napravo namestila in je seznanjena z načini varnega in pravilnega
razstavljanja naprave.
Odstranjevanje ali razdiranje klimatske naprave, ki je v neskladju z veljavnimi zakoni in zakonodajo se
kaznuje. Prepovedano je odlaganje izrabljene klimatske naprave v naravi.
Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE opreme preprečuje negativneposledice onesnaževanja okolja in
nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg
tega pa omogoča ponovno predelavo materiala iz katerega je slednji izdelan. Za podrobnejše informacije o
zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na izvajalca, ki opravlja dejavnost
prevzemanja odpadne EE opreme ali na montažerja oziroma prodajalca, kjer ste klimatsko napravo kupili.

Informacije

Sušenje betona
• Med obnovo lahko sušite beton pod določeno temperaturo.

1   Pritis.       in   sočasno pridržite obe tipki za 5 sekund dokler se ne izpiše         “ ”.
2   Pritis. . 

(Izpiše se napis
shows “

”).

3   Pritis.  in izberite dan. 
Pritis.  ali  in nastavite želeno temperaturo.

4   Pritis.  za potrditev izbire. 
5  Ponovite kor. 3  in 4  za nastavitev drugih dni in temperature.

• Pritis.  za preklic.

Postopek, ki naj ga izvaja le pooblaščeni serviser.
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