KLIMATYZATOR I POMPA CIEPŁA bez jednostki zewnętrznej

ONLY-IN

INSTRUKCJA INSTALACJI

Model HTWIS 2350X-1

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU.
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA ONLY-IN NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ
Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOWAĆ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.
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OGRANICZENIA EKSPLOATACYJNE
Warunki eksploatacyjne
Klimatyzator HTWIS 2350X-1 jest objęty następującymi ograniczeniami eksploatacyjnymi:

Temperatura wewnętrzna

Temperatura zewnętrzna

Warunki prezentacji danych (ISO-T1):

Chłodzenie (1)

DB 27°C - WB 19°C

DB 35°C - WB 24°C

Ogrzewanie (2)

DB 20°C - WB 15°C

DB 7°C - WB 6°C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA BLOKADA TRANSPORTOWA
Kompresor na czas transportu i instalacji został
zabezpieczony specjalną klamrą, którą należy usunąć
przed uruchomieniem klimatyzatora odkręcając
całkowicie dwie nakrętki motylkowe umieszczone w
dolnej części urządzenia, po prawej stronie, pod
czerwoną etykietą ostrzegawczą.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Symbole bezpieczeństwa
Piktogramy przedstawione w następnym rozdziale dostarczają niezbędnych informacji o właściwym i bezpiecznym
użytkowaniu urządzenia w sprawny i prawidłowy sposób.

OSTRZEŻENIE
ZABRONIONE

Symbol ten odnosi się do czynności, które wymagają szczególnej ostrożności
oraz odpowiedniego przygotowania.
Symbol ten odnosi się do czynności, których pod żadnym pozorem nie wolno
wykonywać.

OSTRZEŻENIE
Instalacja oraz wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane wyłącznie przez wyspecjalizowany
personel, zgodnie z przepisami. Wszystkie instrukcje instalacyjne zostały szczegółowo omówione w
niniejszym podręczniku instalacyjnym.

Normalny przepływ powietrza, tj. zarówno z kratek wewnętrznych, jak i zewnętrznych, nie może być
blokowany przez jakiekolwiek przedmioty lub przeszkody konstrukcyjne (meble, zasłony, rośliny, liście,
rolety, itd.).
Nie wolno opierać się o lub siadać na klimatyzatorze, aby zapobiec poważnemu uszkodzeniu jego
podzespołów wewnętrznych.

Nie wolno przesuwać ręcznie poziomej klapy wylotu powietrza. Takie czynności należy zawsze wykonywać
za pomocą pilota zdalnego sterowania.

W przypadku wycieków wody należy wyłączyć urządzenie i rozłączyć zasilanie elektryczne, następnie
skontaktować się telefonicznie z najbliższym Centrum Serwisowym.

Klimatyzator pracujący w trybie ogrzewania umożliwia okresowe eliminowanie lodu formującego się na
zewnętrznym wymienniku ciepła. W takim wypadku, urządzenie kontynuuje pracę, ale nie kieruje strumienia
ciepłego powietrza do środka pomieszczenia. Ten tryb może trwać od 3 do maksymalnie 10 minut.

Nie wolno instalować urządzenia w pomieszczeniach, w których tworzą się gazy wybuchowe lub takich, gdzie
dochodzi do przekraczania maksymalnych poziomów wilgotności i temperatury podanych w podręczniku
instalacyjnym.

Należy regularnie czyścić filtr powietrza postępując zgodnie z informacjami podanymi w odnośnym rozdziale.
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PANEL DOTYKOWY I STEROWANIE ZDALNE

Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu dotykowego
W normalnych warunkach na
ekranie widoczny jest status
roboczy
(patrz
rozdział
„Działanie klimatyzatora”) oraz
wszelkie wykryte alarmy (patrz
rozdział
„Wykrywanie
i
usuwanie usterek”).
Naciśnięcie
odpowiedniego
symbolu umożliwia także
aktywowanie różnych funkcji
urządzenia.
Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu dotykowego

Naciśnięcie poszczególnych przycisków umożliwia
wybranie różnych trybów pracy (patrz rozdział „Działanie
klimatyzatora”).

Sterowanie zdalne zostało zaprojektowane w taki
sposób, aby zapewnić funkcjonalność i odporność.
Mimo to zaleca się ostrożność przy jego obsłudze.

Unikaj:

•
•
•
•

Narażania pilota na działanie deszczu, wylewanych cieczy lub upuszczenia go do wody;
Uderzania nim lub upuszczenia go na twarde powierzchnie;
Pozostawiania go na słońcu;
Umieszczania przeszkód pomiędzy pilotem zdalnego sterowania oraz urządzeniem w czasie jego obsługi.

Ponadto:

• W przypadku korzystania w tym samym pomieszczeniu z innych urządzeń sterowanych zdalnie
(telewizor, radio, sprzęt nagłaśniający, itd.) mogą wystąpić zakłócenia;

• Lampy elektroniczne lub fluorescencyjne mogą zakłócać komunikację pomiędzy pilotem i
urządzeniem;

• Wyjąć baterie z pilota, jeżeli nie będzie on wykorzystywany przez dłuższy czas.
Montaż baterii
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie baterii litowych CR2012 3 V (w komplecie). Zużyte baterie muszą być
zwrócone do specjalistycznych ośrodków utylizacji odpadów, zgodnie z przepisami ustanowionymi przez
miejscowe władze w odniesieniu do tego typu odpadów. Otworzyć odpowiednią pokrywę znajdującą się na
spodzie pilota, aby zamocować w niej baterie. Baterie należy zamocować zgodnie z pokazanym ułożeniem
biegunów. Po zamocowaniu baterii zamknij pokrywę.
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DZIAŁANIE KLIMATYZATORA
Ogólne informacje dotyczące uruchomienia i sterowania
Sterowanie urządzeniem za pomocą pilota oraz ekranu dotykowego wymaga włączenia przełącznika głównego
znajdującego się na przewodzie zasilania elektrycznego (jego położenie będzie doskonale znane technikowi
odpowiedzialnemu za instalację urządzenia), bądź umieszczenia wtyczki zasilającej w gnieździe sieciowym.
Po przeprowadzeniu powyższych działań urządzenie może być sterowane za pomocą symboli na panelu dotykowym
lub pilocie zdalnego sterowania.
Należy skierować górną część pilota w stronę panelu jednostki wewnętrznej, aby móc przesyłać do niej polecenia
sterujące. Otrzymanie polecenia jest sygnalizowane dźwiękiem oraz odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu.
Pilot może sterować urządzeniem z maksymalnej odległości 8 metrów.

Klawisze/Ekran

Obsługa

Przyciski na pilocie oraz klawisze na panelu dotykowym mają identyczne funkcje.

Po włączeniu urządzenia na panelu pokaże się trzycyfrowa wartość temperatury
pokojowej.

• Nastawę temperatury można regulować w zakresie 16-31°C.
Nie zaleca się regulowania temperatury do zbyt niskiego lub zbyt wysokiego poziomu,
ponieważ jest to nie tylko niezdrowe, ale także powoduje straty energetyczne.
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Naciśnięcie odpowiedniego przycisku umożliwia włączenie i wyłączenie (przełączenie
do trybu oczekiwania) urządzenia. Układ sterowania urządzenia jest wyposażony w
pamięć, która umożliwia zachowanie ustawień po wyłączeniu urządzenia lub w sytuacji
nagłego spadku napięcia.
Do włączania i wyłączania urządzenia na krótkie okresy czasu służy wskazany przycisk.
W przypadku długotrwałych okresów przestoju urządzenie musi zostać wyłączone
za pomocą przełącznika głównego lub przez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego.

A

PRZYCISK TRYBU KOMFORTOWEGO (AUTOMATYCZNY TRYB EKONOMICZNY)
Uruchomienie tego trybu pracy urządzenia powoduje, że zapewnia ono najwyższy poziom
komfortu w pomieszczeniu. Klimatyzator samodzielnie wybiera tryb automatyczny
(chłodzenie lub ogrzewanie) zgodnie z ustawioną temperaturą oraz prędkością wentylacji,
dostosowując je do temperatury pokojowej.
TRYB CHŁODZENIA (WYŁĄCZNIE)

• Urządzenie pracujące w tym trybie wykonuje tylko funkcje osuszania i chłodzenia
pomieszczenia.

• Temperaturę można regulować w zakresie 16-31°C, a jeżeli nastawiona temperatura
jest niższa od temperatury pokojowej, po upływie (maksymalnie) trzech minut włączy się
sprężarka. Następnie klimatyzator zacznie dozować schłodzone powietrze i utrzyma
działanie wentylacji, nawet po osiągnięciu zadanej nastawy temperatury.
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DZIAŁANIE KLIMATYZATORA

Klawisze/Ekran

Obsługa
TRYB OSUSZANIA (WYŁĄCZNIE)
Urządzenie pracujące w tym trybie wykonuje tylko funkcję osuszania pomieszczenia. Zaleca się
uruchamianie tego trybu pracy w środku sezonu, tj. w tych dniach (np. deszczowych), gdy
temperatura jest raczej umiarkowana, ale nadmierna wilgotność powoduje poczucie dyskomfortu. W
tym trybie ustawienia temperatury pokojowej oraz prędkości wentylacji nie mają zastosowania.
Prędkość wentylacji jest domyślnie ustawiona na minimalną. W normalnych warunkach urządzenie
działa w trybie przerywanym.
TRYB WENTYLACJI (WYŁĄCZNIE)
Wybranie tego trybu pracy powoduje dezaktywację sprężarki, a samo urządzenie nie wpływa na
temperaturę pokojową czy wilgotność. Można natomiast regulować prędkość wentylatora.

TRYB OGRZEWANIA (WYŁĄCZNIE)

• Urządzenie pracujące w tym trybie wykonuje tylko funkcję ogrzewania pomieszczenia.
Uruchomienie trybu ogrzewania powoduje, że urządzenie, jeżeli to konieczne, odmraża
wymiennik ciepła odpowiedzialny za odparowywanie. Klimatyzator pracujący w tym trybie nie
dozuje ciepłego powietrza nawet wtedy, gdy jego podzespoły wewnętrzne działają, a jedynie
zapewnia wentylację powietrza.

• Temperaturę można regulować w zakresie 16-31°C, a jeżeli nastawiona temperatura jest wyższa
od temperatury pokojowej, po upływie (maksymalnie) trzech minut włączy się sprężarka. Następnie
klimatyzator zacznie dozować ciepłe powietrze.

PRZYCISK NOCNEGO TRYBU KOMFORTOWEGO
Po uruchomieniu urządzenia w wybranym trybie chłodzenia lub ogrzewania, można za pomocą
przycisku wybierać różne funkcje robocze, aby zmaksymalizować redukcję hałasu, oszczędność
energii oraz wyregulować nocny tryb komfortu. Prędkość pracy wentylacji w tym trybie jest
minimalna.
Ten tryb powinien być uruchamiany tuż przed położeniem się spać.

• W przypadku pracy w trybie chłodzenia ustawiona temperatura zostaje podniesiona o 1°C po
upływie jednej godziny, a po dwóch godzinach o kolejny stopień. Po upływie drugiej godziny
temperatura nie jest już zmieniana, a po sześciu godzinach urządzenie przełącza się do trybu
oczekiwania.

• W przypadku pracy w trybie ogrzewania, ustawiona temperatura zostaje obniżona o 1°C po
upływie jednej godziny, a po dwóch godzinach o kolejny stopień. Po upływie drugiej godziny
temperatura nie jest już zmieniana, a po sześciu godzinach urządzenie przełącza się do trybu
oczekiwania.
Ta funkcja jest niedostępna w trybach wyłącznego osuszania i wentylacji oraz w automatycznych
trybach ekonomicznych, i można ją uruchamiać w dowolnym momencie (najlepiej zaraz po
obudzeniu) przez ponowne naciśnięcie guzika.
Urządzenie wyłączy się o ustalonej godzinie, jeżeli uruchomiono dodatkowo regulator czasowy.
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DZIAŁANIE KLIMATYZATORA
Klawisze/Ekran

Obsługa
STEROWANIE KIERUNKIEM PRZEPŁYWU POWIETRZA
Naciśnięcie odpowiedniego przycisku umożliwia wybranie trybu ciągłej oscylacji ruchomej
klapy wylotu powietrza (zapali się odpowiedni symbol na ekranie) lub zablokowania jej w
dowolnej pozycji.
WAŻNE: Ruchoma klapa nie może być pod żadnym pozorem poruszana ręcznie.
KONTROLA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia zmianę zakresu prędkości zgodnie z poniższą
kolejnością: minimalna, średnia, maksymalna lub automatyczna.
Im wyższa prędkość, tym lepsza wydajność, aczkolwiek hałas generowany przez urządzenie
także będzie się zwiększał.
Wybór prędkości automatycznej (widoczny dzięki przesuwaniu się na ekranie 3 pasków
prędkości) umożliwia mikroprocesorowi automatyczną regulację prędkości, tj. jej
zwiększanie lub zmniejszanie, zależnie od różnicy pomiędzy temperaturą pokojową i
nastawą temperatury.
W trybach wyłącznego osuszania oraz trybu komfortu nocnego nie ma możliwości
kontrolowania prędkości, ponieważ urządzenie może jedynie działać przy niskiej
prędkości.
TRYB REGULATORA CZASU

• Urządzenie umożliwia użytkownikom programowanie czasu włączenia i wyłączenia,
zależnie od potrzeb.

• Po włączeniu klimatyzatora naciśnięcie przycisku Regulatora czasu (Timer) umożliwia
regulację czasu wyłączenia i ustawienie liczby godzin (1-24 h), po których urządzenie przełączy
się do trybu oczekiwania.

• Po wyłączeniu klimatyzatora naciśnięcie przycisku Regulatora czasu (Timer) umożliwia
regulację czasu włączenia i ustawienie liczby godzin (1-24 h), po których urządzenie zostanie
uruchomione.

• Naciśnij przycisk, aby potwierdzić.
KLAWISZ BLOKADY WYŚWIETLACZA EKRANU DOTYKOWEGO

• Aktywacja blokady wymaga naciśnięcia i przytrzymania przez 3 sekundy symbolu
Regulatora czasu na ekranie dotykowym. W efekcie użytkownik nie będzie mógł wykonywać
żadnych działań na urządzeniu. Symbol czuwania miga w odstępach 1-sekundowych.

• Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy symbol Regulatora czasu, aby
wyłączyć blokadę.
Blokadę klawiatury można wyłączyć za pomocą dowolnego przycisku pilota!
Sterowanie urządzeniem w przypadku braku pilota
Urządzeniem można sterować za pomocą ekranu dotykowego, jeżeli pilot został zgubiony, uszkodzony lub wyczerpały
się jego baterie.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

Wybór odpowiedniej nastawy temperatury:
• Po uruchomieniu klimatyzatora w trybie ogrzewania należy
unikać ustawiania zbyt wysokiej temperatury.
• Po uruchomieniu klimatyzatora w trybie chłodzenia należy
unikać ustawiania zbyt niskiej temperatury.

Regularne czyszczenie filtrów powietrza:
• Utrzymanie wysokiej wydajności pracy klimatyzatora
wymaga regularnego czyszczenia filtrów powietrza, co
omówiono dokładnie na kolejnej stronie. Gromadzenie się
kurzu na filtrach powietrza zmniejsza wydajność pracy
urządzenia.

Zamknij drzwi
i okna!

Nie zostawiaj otwartych drzwi ani okien:
• W przeciwnym wypadku wydajność pracy klimatyzatora
spadnie i wzrośnie zużycie energii elektrycznej. W przypadku
przeciążenia termicznego może ponadto dojść do zadziałania
wbudowanych funkcji ochronnych, co zakłóci normalną pracę
klimatyzatora.
Ograniczenie
działania
promieni
słonecznych
w
pomieszczeniu:
• Po uruchomieniu klimatyzatora w trybie chłodzenia zaleca
się zasłonięcie okien wystawionych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych w czasie najgorętszej pory dnia. Przełoży
się to, na zauważalne poczucie komfortu oraz znaczne
oszczędności finansowe.
Korzystaj z funkcji REGULATORA CZASU zgodnie z
rzeczywistymi potrzebami:
• Nie zaleca się ustawiania urządzenia do okresowej pracy
ciągłej, jeżeli nie jest to naprawdę konieczne. Należy przede
wszystkim brać pod uwagę faktyczny czas przebywania ludzi w
danym pomieszczeniu.

REGULATOR CZASU

Nie zakłócaj przepływu powietrza:
• Nie wolno zakłócać przepływu powietrza (do wnętrza i na
zewnątrz), ponieważ będzie to miało wpływ nie tylko na
wydajność pracy urządzenia, ale także na prawidłowe
funkcjonowanie, a także może spowodować trwałe
uszkodzenia klimatyzatora.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KLIMATYZATORA
Konserwacja okresowa
Zakupiony przez Ciebie klimatyzator został zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować niezbędne
czynności konserwacyjne. Konserwacja obejmuje jedynie poniżej opisane czynności związane z czyszczeniem
klimatyzatora:

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji odłącz klimatyzator od prądu za pomocą przełącznika głównego.

Odczekaj, aż klimatyzator ostygnie, aby uniknąć poparzenia.
Do czyszczenia nie należy stosować twardych gąbek, ani
ściernych lub żrących środków czyszczących/detergentów,
aby nie dopuścić do uszkodzenia powierzchni
lakierowanych.
W razie konieczności oczyść zewnętrzne powierzchnie przy
użyciu miękkiej, zwilżonej szmatki.

Rys. 1

Czyszczenie gniazda filtrów

• Po dłuższym okresie użytkowania i zależnie od stopnia zanieczyszczenia powietrza lub przed uruchomieniem
urządzenia po dłuższym okresie nieużywania, należy oczyścić filtr powietrza. Filtr ten znajduje się w górnej
części urządzenia.

Aby wyjąć filtr:
1. Otwórz kratkę i wyjmij ją (Rys. 2).

Rys. 2
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KLIMATYZATORA

2.

Podnieś filtr, aby go wyjąć (Rys. 3).

3.

Oczyść filtr z kurzu za pomocą odkurzacza (Rys. 4) lub umyj
go pod bieżącą wodą (Rys. 5) bez używania detergentów lub
rozpuszczalników, a następnie pozostaw do wyschnięcia.

4.

Zamocuj filtr z powrotem na swoim miejscu zwracając uwagę
na jego prawidłowe ułożenie.

5.

Ponownie zamocuj kratkę.

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Po zakończeniu czyszczenia należy sprawdzić, czy panel został prawidłowo zamontowany.
Zabrania się korzystania z urządzenia bez założonego filtra siatkowego.
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Wykrywanie problemów
Umiejętność odróżnienia przez użytkownika problemów lub nietypowego działania urządzenia od normalnego zachowania w
czasie pracy ma kluczowe znaczenie.
Stosując proste procedury użytkownik może samodzielnie rozwiązać większość problemów z urządzeniem, aczkolwiek
wystąpienie niektórych typów alarmów wymaga kontaktu z Centrum Serwisowym.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że jakiekolwiek próby naprawy przeprowadzone przez nieuprawniony personel
skutkują natychmiastowym cofnięciem gwarancji.

Przedstawione objawy nie dotyczą problemów z pracą klimatyzatora
W poniższej tabeli przedstawiono szereg pozornych usterek.
Prosimy sprawdzić wymienione pozycje, a dopiero potem skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

OBJAWY

PRZYCZYNA

Sprężarka nie włącza się ponownie
przed upływem określonej ilości

• Opóźnienie pomiędzy zatrzymaniem i wznowieniem pracy

czasu (po około 3 minutach od

wprowadzono fabrycznie, aby ochronić sprężarkę przed zbyt częstymi

wcześniejszego zatrzymania pracy).

aktywacjami.

W trybie ogrzewania może wystąpić
sytuacja, gdy ciepłe powietrze
będzie dozowane dopiero w kilka
minut po uruchomieniu sprężarki.

• W przypadku jednoczesnego uruchomienia wentylatora i sprężarki do
pomieszczenia wpadłoby zimne powietrze (co znacznie obniżyłoby
poczucie komfortu u osób znajdujących się w pomieszczeniu), ponieważ
urządzenie nie osiągnęło jeszcze pełnej wydajności eksploatacyjnej.
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
Problemy i możliwe rozwiązania
W poniższej tabeli przedstawiono szereg problemów oraz ich możliwe przyczyny i rozwiązania.
Prosimy sprawdzić wymienione pozycje, a dopiero potem skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

NIETYPOWE DZIAŁANIE
Nie można włączyć

MOŻLIWA PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

• Brak zasilania.

• Sprawdź napięcie (np. poprzez włączenie światła).

urządzenia.

• Sprawdź, czy nie został uruchomiony przełącznik
termomagnetyczny, który zabezpiecza urządzenie (jeśli
tak, zresetuj go). Jeśli problem ponownie wystąpi od razu
przy kolejnej próbie włączenia urządzenia, prosimy
skontaktować się z Centrum Serwisowym. Nie należy
podejmować dalszych prób uruchomienia urządzenia.

• Wyczerpane baterie.

• Sprawdź, czy urządzenie można włączyć za pomocą
ekranu dotykowego. Wymień baterie.

Niewystarczający

• Zadana temperatura jest zbyt

poziom chłodzenia/

wysoka lub zbyt niska.

ogrzewania.

• Filtr powietrza jest zablokowany.

• Sprawdź i wyreguluj temperaturę.
• Sprawdź filtr powietrza i oczyść go w razie
konieczności.

• Sprawdź, czy nie występują
żadne przeszkody blokujące
przepływ powietrza wewnątrz
lub na zewnątrz.

• Usunąć wszelkie przeszkody, które mogą blokować
przepływ powietrza.

• Zwiększony poziom obciążenia

• Należy postarać się zmniejszyć wielkość obciążenia

cieplnego/chłodniczego

cieplnego/chłodniczego w pomieszczeniu, postępując

przykład

w

(na

pomieszczeniu

zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami:

znajdują się otwarte drzwi lub

duże okna, wystawione na działanie słońca, zasłoń za

okna, bądź w pomieszczeniu

pomocą zasłon lub zewnętrznych elementów regulujących

zainstalowano

dopływ światła (żaluzji, rolet, folii odblaskowych itp.);

urządzenie

wytwarzające duże ilości ciepła).

Okna i drzwi w pomieszczeniu powinny być zamknięte tak
długo, jak to możliwe;
Należy unikać włączania lamp halogenowych lub innych
urządzeń o wysokim poborze mocy, takich jak piecyki,
żelazka parowe, płyty kuchenne itp.
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
Wyświetlane alarmy
W przypadku pojawienia się nietypowego działania urządzenia, na ekranie pojawi się kod alarmowy. Mimo to niektóre
funkcje urządzenia będą nadal działać (patrz kolumna DZIAŁANIE).

WYŚWIETLONY
ALARM
E1

PRZYCZYNA

DZIAŁANIE

Uszkodzony czujnik temperatury

Nadal można włączyć tryb chłodzenia, osuszania i

pokojowej (RT).

ogrzewania.

Czujnik

przeciwzamrożeniową

monitoruje
na

jedynie

wewnętrznym

funkcję

wymienniku

ciepła.
E2

E3

E4

Uszkodzony wewnętrzny czujnik

Nadal można włączyć tryb chłodzenia, osuszania i

wymiennika ciepła (IPT).

ogrzewania.

Uszkodzony zewnętrzny czujnik

Nadal można włączyć tryb chłodzenia, osuszania i

temperatury (OT).

ogrzewania.

Uszkodzony zewnętrzny czujnik

Nadal można włączyć tryb chłodzenia, osuszania i

wymiennika ciepła (OPT).

ogrzewania. Odmrażanie jest włączane w regularnych
odstępach czasu.

E5

Uszkodzony silnik wentylatora
wewnętrznego.

Nie można uruchomić żadnego trybu pracy.

E6

Uszkodzony silnik wentylatora
zewnętrznego.

Nie można uruchomić żadnego trybu pracy.

E7

Utrata połączenia z ekranem.

Nie można uruchomić żadnego trybu pracy.

CP

Otwarty styk (CP).

Urządzenie działa jedynie przy zamkniętym styku. Sprawdź,
czy zaciski są podłączone.

OF

Zadziałanie wyłącznika

W trybie chłodzenia i osuszania układ elektroniczny wyłącza

pływakowego poziomu

sprężarkę i podtrzymuje pracę układu rozprowadzania wody

maksymalnego.

i wymiennika ciepła - oraz wentylatora – aby zapewnić
odprowadzanie nadmiaru wody. Podczas ogrzewania
skropliny powinny odpływać swobodnie przez ściśle
określoną rurę. W przypadku alarmu należy sprawdzić, czy
rura

odprowadzenia

skroplin

nie

jest

zagięta

lub

zablokowana uniemożliwiając wypływanie wody.

Jedynym sposobem rozwiązania problemu jest odłączenie i ponowne podłączenie urządzenia. Jeśli alarm w dalszym
ciągu się załącza, prosimy o kontakt z autoryzowanym wsparciem technicznym.
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W związku z polityką ciągłego rozwoju technologicznego producent
zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie
i bez wcześniejszego powiadomienia.
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