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Dziękujemy za wybór naszego urządzenia. Przed jego uruchomieniem należy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. W przypadku utraty instrukcji prosimy o kontakt. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego 
powiadomienia oraz do ostatecznej interpretacji niniejszej instrukcji.

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

Nie należy montować sterownika w miejscu wilgotnym i narażonym na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych.

W przypadku montowania urządzenia w miejscu potencjalnie narażonym na działanie zakłó-
ceń elektromagnetycznych należy użyć skrętki dwużyłowej ekranowanej jako przewodu sygna-
łowego i innych przewodów komunikacyjnych.

Należy pamiętać, aby przewody komunikacyjne podłączyć do właściwych gniazd; w prze-
ciwnym razie komunikacja nie będzie prawidłowa. Urządzenie nie powinno być narażone na 
uderzenia i upadki. Nie powinno być również nadmiernie często odłączane i podłączane.

Nie obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi!

Przedstawione rysunki mają charakter poglądowy i informacyjny!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w niniejszej instrukcji bez po-
wiadomienia.
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1. Wygląd zewnętrzny

Nr Symbol Nazwa Opis funkcjonalny

1
Kontrolka LED sygnalizacji 
pracy (zielona)

Zapala się, gdy urządzenie jest włączane i gaśnie, gdy 
urządzenie jest wyłączane.

2
Kontrolka LED sygnalizacji 
zasilania (żółta)

Zapala się, gdy urządzenie jest podłączane do zasilania  
i gaśnie, gdy urządzenie jest od niego odłączane.

3
Kontrolka sygnalizacji 
błędów (czerwona)

Zapala się po wystąpieniu usterki.

4 Przycisk Strzałka w lewo Służy do przesuwania kursora w lewo.

5 Przycisk Strzałka w górę
Służy do modyfikowania ustawienia lub wartości wybranego 
parametru.

6 Przycisk menu
Służy do wywoływania menu głównego i cofnięcia się do 
strony głównej.

7 Przycisk Strzałka w prawo Służy do przesuwania kursora w prawo.

8 Przycisk Strzałka w dół
Służy do modyfikowania stanu ustawienia lub wartości 
wybranego parametru.

1.1 PRZYCISKI I KONTROLKI LED

1 2 3

101112131415 9

4

5

6

7

8

UWAGA

Przedstawiony rysunek ma charakter poglądowy
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1. Wygląd zewnętrzny

Nr Symbol Nazwa Opis funkcjonalny

9 Przycisk wł./wył. Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

10
Przycisk anulowania/
powrotu

Służy do przechodzenia do poprzedniego 
menu/ anulowania operacji. 

11 Przycisk „OK” Służy do zapisywania ustawień i przechodzenia do menu 
podrzędnego.

12 Przycisk funkcyjny nr 4

Służy do wykonywania innych funkcji na kolejnych 
stronach wyświetlacza.

13 Przycisk funkcyjny nr 3

14 Przycisk funkcyjny nr 2

15 Przycisk funkcyjny nr 1

1.1 STRONA TRYBU GOTOWOŚCI I STRONA GŁÓWNA STEROWNIKA

Strona trybu gotowości

Strona główna
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1. Wygląd zewnętrzny

Nr Lp. Opis funkcjonalny

1 Mode Służy do uzyskiwania dostępu do aktualnego trybu pracy.

2 Auxiliary Func. Wskazuje funkcje dodatkowe

3 Error state Wskazuje, czy wystąpił błąd.

4 T-water out Wskazuje rzeczywistą temperaturę wody. 

5 T-outdoor Wskazuje rzeczywistą temperaturę zewnętrzną. 

6 Key lock Wskazuje, czy blokada przycisków jest aktywna.

7 FUNC. Wejście na stronę z ustawieniami funkcji. 

8 PARA. Wejście na stronę z ustawieniami parametrów.

9 VIEW Wejście na stronę podglądu.

10 GEN. Wejście na stronę z ustawieniami ogólnymi.

UWAGA
Sterownik umożliwia ustawienie następujących trybów pracy urządzenia:  tryb „Odkażania”, tryb 
„Cichy”, tryb „Automatyczny”, tryb „Przygotowania podłogi”, tryb „Awaryjny”, tryb „Wakacyjny”, tryb 
„Wymuszonego chłodzenia”, tryb „Wymuszonego ogrzewania” i tryb „Rozwiązywania problemów”.
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2. Instrukcje dotyczące obsługi 

2.1 WŁ./WYŁ.

Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

Instrukcja obsługi 

Na stronie głównej nacisnąć przycisk wł./wył.  urządzenie zostanie włączone/wyłączone.
Po włączeniu urządzenia zaświeci się zielona kontrolka LED  znajdująca się w górnym prawym rogu 
sterownika. Po wyłączeniu urządzenia zielona kontrolka LED  zgaśnie.

UWAGA

1. Urządzenie jest domyślnie ustawione jako wyłączone przy pierwszym podłączeniu zasilania.

2. Przycisk wł./wył działa tylko na stronie głównej i na stronie trybu gotowości.

3. Jeżeli włączony jest tryb „Wakacyjny” lub tryb „Awaryjny”, przycisk wł./wył.  nie działa.

4. Jeżeli włączony jest tryb „Wymuszonego ogrzewania” lub tryb „Wymuszonego chłodzenia”, 
można go wyłączyć, naciskając raz przycisk wł./wył.  , a następnie naciskając przycisk wł./
wył.  ponownie w celu uruchomienia urządzenia.

5. Funkcję wł./wył. można zaprogramować, ustawiając w funkcji „Memory” (pamięć) opcję 
„On” (wł.) na stronie ustawień „GEN”. Oznacza to, że w przypadku braku prądu urządzenie 
wznowi pracę po przywróceniu zasilania. Jeżeli funkcja „On/off Memory” (wł./wył. pamięci) 
jest ustawiona na „Off” (wył.), po przywróceniu zasilania urządzenie będzie wyłączone.

6. Na stronie głównej przycisk wł./wył.  służy do włączania i wyłączania urządzenia. Przyci-
ski funkcji od nr. 1 do 4 odpowiadają odpowiednio następującym stronom z ustawieniami 
„FUNC.”, „PARA”, „VIEW” i „GEN.”.

7. Na stronie trybu gotowości przycisk menu  służy do powrotu do strony głównej, a przycisk 
wł./wył.  do włączania/wyłączania urządzenia. Wszystkie pozostałe przyciski są nieaktywne.

8. Sterownik powróci automatycznie do strony głównej, jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie naci-
śnięty żaden przycisk.
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2. Instrukcje dotyczące obsługi

2.2 USTAWIANIE FUNKCJI

Pozwala użytkownikowi na ustawianie poszczególnych funkcji

Instrukcja obsługi 

1. Na stronie głównej naciśnięcie przycisku funkcyjnego nr 1  pozwala na uzyskanie dostępu do 
1 strony okna FUNCTION, co zilustrowano poniżej.

2. Na stronie FUNCTION (funkcji) naciśnięcie przycisku prawo/lewo   powoduje wybranie po-
żądanej opcji funkcji, natomiast naciśnięcie przycisku góra/dół   – modyfikację ustawienia 
bieżącej funkcji. Przycisk funkcyjny nr 3  i 4  służą do przechodzenia między stronami. Po 
zakończeniu ustawień należy nacisnąć przycisk menu , aby powrócić do strony głównej lub 
przycisk powrotu , aby przejść do menu wyższego poziomu.

UWAGA

1. Przesuwając kursor do pożądanej opcji,  w lewym dolnym rogu wyświetlacza LCD zostanie 
wyświetlony napis „Enter”, przypominający o możliwości uzyskania dostępu do menu pod-
rzędnego poprzez naciśnięcie przycisku „OK” .

2. Na stronie FUNCTION, gdy zmieniane są ustawienia funkcji i zostaną one zapisane, w przy-
padku awarii zasilania zostaną one automatycznie zachowane i przywrócone po przywróce-
niu zasilania.

Strona FUNCTION 1
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2. Instrukcje dotyczące obsługi

Nr Pełna nazwa Wyświetlana 
nazwa

Zakres Domyślnie Uwagi

1
Ustawienie 
trybu pracy

Mode

Cool (chłodzenie)  
Heat (ogrzewanie) 
Hot water (gorąca woda) 
Cool+Hot water 
(chłodzenie + gorąca 
woda) Heat + Hot water 
(ogrzewanie + gorąca woda)

Heat  
(ogrzewanie)

Gdy zbiornik wody jest 
niedostępny, wtedy dostępne są  
tylko chłodzenie i ogrzewanie.

2
Status  
sterowania

Ctrl. state
T-water out / T-room 
(temp. wody na wyj./
temp. w pomieszczeniu)

T-water out 
(temp. wody 
na wyj.)

Opcja „T-Room” jest dostępna 
tylko, jeśli parametr „Remote 
Sensor” (zdalny czujnik) ma 
ustawioną wartość „WITH” (Z).

3
Szybka  
gorąca woda

Fast hot 
water

On/Off (wł./wył.) Off (wył.)

Jeżeli zasobnik jest niedostępny, 
ta funkcja jest nieaktywna,  
a na wyświetlaczu LCD pojawi 
się napis „Reserved” 

4
Sterowanie 
temperaturą 
wody na wyj.

T-water ctrl.
High temp. (wys. temp.)/
Normal temp. (norm. temp.)

Normal temp. 
(norm. temp.)

5

Cool+Hot 
water 
(chłodzenie + 
gorąca woda)

Cool+hot 
water

Cool+Hot water 
(chłodzenie + gorąca woda)

Cool 
(chłodzenie)

Jeżeli zasobnik jest niedostępny, 
ta funkcja jest nieaktywna,  
a na wyświetlaczu LCD  pojawi 
się napis „Reserved” 

6

Heat+Hot 
water 
(ogrzewanie 
+ gorąca 
woda)

Heat+hot 
water

Heat+Hot water 
(ogrzewanie + gorąca woda)

Heat  
(ogrzewanie)

Jeżeli zasobnik jest niedostępny, 
ta funkcja jest nieaktywna,  
a na wyświetlaczu LCD  pojawi 
się napis „Reserved” 

7 Tryb cichy Quiet mode On/Off (wł./wył.) Off (wył.) /

8
Zegar pracy 
cichej

Quiet timer On/Off (wł./wył.) Off (wył.) /

9
Tryb pracy 
zależnej  
od pogody

Weatherde-
pend

On/Off (wł./wył.) Off (wył.) /

10
Tryb  
wakacyjny

Holiday 
release

On/Off (wł./wył.) Off (wył.) /

11 Dezynfekcja Disinfection On/Off (wł./wył.) Off (wył.)

Jeżeli zasobnik jest niedostępny, 
ta funkcja jest nieaktywna,  
a na wyświetlaczu pojawi się 
napis „Reserved”

12
Zegar 
tygodniowy

Weekly timer On/Off (wł./wył.) Off (wył.) /

13
Zegar  
godzinowy

Clock timer On/Off (wł./wył.) Off (wył.) /

14
Zegar  
temperatury

Temp. timer On/Off (wł./wył.) Off (wył.) /
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2. Instrukcje dotyczące obsługi

Nr Pełna nazwa Wyświetlana 
nazwa

Zakres Domyślnie Uwagi

15
Zestaw  
słoneczny

Solar kit
On/Off/Timer  
(wł./wył./zegar)

Off (wył.)

Jeżeli zasobnik jest niedostępny, 
ta funkcja jest nieaktywna. 
Jeżeli wybrano opcję „On”, 
zestaw słoneczny będzie 
działać niezależnie od tego, 
czy zegar jest aktywny, czy 
nie; jeżeli wybrano opcję „Off” 
(wył.), funkcja ogrzewania 
słonecznego będzie 
nieaktywna; Jeżeli wybrano 
opcję „Timer” (zegar), zestaw 
słoneczny może działać, jeżeli 
zegar jest aktywowany.

16
Tryb  
przygotowa-
nia podłogi

Floor debug On/Off (wł./wył.) Off (wył.) /

17 Tryb awaryjny 
Emergen. 
mode

On/Off (wł./wył.) Off (wył.) /

18
Tryb  
wakacyjny

Holiday 
mode

On/Off (wł./wył.) Off (wył.) /

19 Termostat Termostat

Heating/Without/
Heating+hot water 
(grzanie/bez/grzanie + 
gorąca woda)

Without 
(bez)

 

20
Podgrzewacz 
pomocniczy

Assis. Heater 1/2/Off (1/2/wył.) Off (wył.) /

21
Inny 
podgrzewacz

Other 
heater

With/Without (z/bez)
Without 
(bez)

/

22
Grzałka tacy 
ociekowej

Chassis 
heater

On/Off  
(wł./wył.)

On (wł.) /

23
Praca pod-
grzewacza 
zbiornika

Tank heater
With/Reserved  
(z/zarezerwowano)

Reserved 
(zarezerwo-
wano)

Jeżeli zasobnik jest dostępny,  
to ustawienie ma wartość „With” 
Jeśli zbiornik wody nie jest do-
stępny, to ustawienie ma war-
tość „Reserved” 

24

Grzałka 
płytowego 
wymiennika 
ciepła

Plate heater 
(wymiennik 
płytowy)

On/Off (wł./wył.) On (wł.)

25

Zestaw solarny 
– płyn zapo-
biegający 
zamarzaniu

Solar antifre On/Off (wł./wył.) Off (wył.)

26 Zbiornik wody Water tank With/Without (z/bez)
Without 
(bez)

/
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2. Instrukcje dotyczące obsługi

Nr Pełna nazwa Wyświetlana 
nazwa

Zakres Domyślnie Uwagi

27
Czujnik  
zbiornika

Tank sensor 1/2 2

Jeżeli zasobnik jest niedostępny, 
ta funkcja jest nieaktywna,  
a na wyświetlaczu LCD pojawi 
się napis „Reserved” 

28
Kolektor 
słoneczny

Solar heater With/Without (z/bez)
Without 
(bez)

/

29
Konfiguracja 
podłogówki

Floor config With/Without (z/bez) With (z)

Jeśli ustawiono „With”, sterownik 
ma domyślnie wartość „Normal 
temp” (temp. normalna).  
W przypadku wartości „Without”, 
ma wartość „High temp” 
(temp wys.). To ustawienie jest 
niedostępne, gdy urządzenie 
jest wyłączone.

30
Konfiguracja 
grzejników

Radia config With/Without (z/bez) Off (wył.)

31 FCU FCU With/Without (z/bez)
Without 
(bez)

32
Czujnik 
zdalny

Remote 
sensor

With/Without (z/bez)
Without 
(bez)

Jeśli ustawiono wartość 
„Without”, parametr „Control 
state” zostanie automatycznie 
zmieniony na „T-water out”.

33
Usuwanie 
powietrza

Air removal On/Off (wł./wył.) Off (wył.) /

34 Adres Address
[0–12] 
[127–253]

0 /

35
Zdalny 
sterownik 
on/off

Gate-Ctrl. On/Off (wł./wył.) Off (wył.) /
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UWAGA

1. Tryb ogrzewania jest ustawiony domyślnie przy pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania.

2. Tryb pracy można zmieniać tylko kiedy urządzenie nie pracuje. Jeśli zmiany dokonuje się przy 
włączonym urządzeniu, wyskoczy okienko z ostrzeżeniem „Please turn off the system first” 
(najpierw wyłącz system).

3. Jeżeli zasobnik jest niedostępny, dostępny jest  tylko tryb ogrzewania i chłodzenia.

4. Jeżeli zasobnik jest dostępny można włączyć tryb chłodzenia, ogrzewania, gorąca woda, 
chłodzenie + gorąca woda, ogrzewanie + gorąca woda.

5. Pompa ciepła pozwala na włączenie trybu chłodzenia; w modelu z funkcją „tylko grzanie” 
nie ma możliwości włączenia trybów chłodzenie + gorąca woda i chłodzenia.

6. Te ustawienia zostaną zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2.2.1 Tryb

Pozwala użytkownikowi na wybranie trybu pracy urządzenia. Jeżeli zasobnik nie jest dostępny, do-
stępne są tylko tryby chłodzenia i ogrzewania . Jeżeli zasobnik jest przygotowany, a parametr „Wa-
ter Tank” ma ustawioną wartość „With” sterownikiem przewodowym (więcej szczegółów w rozdziale 
2.2.26), to dostępne są tryby chłodzenia, ogrzewania, gorąca woda, ogrzewanie + hot gorąca woda 
i chłodzenie + gorąca woda. W tym przypadku priorytet można nadać trybowi ogrzewanie + gorąca 
woda lub chłodzenie + gorąca woda. (Więcej szczegółów w rozdziałach 2.2.5 i 2.2.6). Jest to ustawie-
nie domyślne urządzenia. 

Instrukcja obsługi

Przy statusie urządzenia „wył.” należy przejść do strony FUNCTION, a następnie przejść przyciskiem 
lewo/prawo   do pozycji „Mode” (try), a następnie nacisnąć przycisk góra/dół  , aby zmo-
dyfikować ustawienie.

2. Instrukcje dotyczące obsługi

2.2.2 Status sterowania (Ctrl. state)

Pozwala użytkownikowi na ustawienie parametrów temperatury wody wylotowej lub temperatury  
w pomieszczeniu.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję Ctrl. state, a następnie skonfigurować ją, używa-
jąc przycisku góra/dół  .

UWAGA

1. Jeżeli parametr „Remote sensor” jest ustawiony na wartość „With”, dostępne są wartości 
„T-out water” i „T-room”. Natomiast jeśli w parametrze „Remote Sensor” ustawiono wartość 
„Without”, można wybrać tylko wartość „T-out water”.

2. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.
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2.2.3 Szybka gorąca woda

2. Instrukcje dotyczące obsługi

Jeżeli szybko potrzebna jest gorąca woda, pompa ciepła i grzałka zasobnika będą działać razem  
w celu jak najszybszego przygotowania gorącej wody.

Instrukcja obsługi

Przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Fast hot water”, a następnie skonfigurować ją, używa-
jąc przycisku góra/dół  , – opcja „On” lub „Off”.

UWAGA

1. Ta funkcja działa tylko, jeśli parametr „Water tank” ma wartość „With”.

2. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2.2.4 T-water Ctrl (regulacja temperatury wody do ogrzewania)

Istnieją dwie możliwości regulacji temperatury wody wylotowej: cyrkulacja wody o wysokiej tempe-
raturze (High temp) i cyrkulacja wody o normalnej temperaturze (Normal temp). Jeśli parametr „Floor 
config” ma wartość „With” (patrz 2.2.29), to temperatura wody wylotowej ma domyślnie wartość 
„Normal temp”. Jeśli parametr „FCU config” (patrz 2.2.31) lub „Radia config” (patrz 2.2.30) ma wartość 
„With”, temperaturę wody wylatującej można ustawić na wartość „High temp” lub „Normal temp”.

UWAGA

Parametry „Floor config”, „FCU config” i „Radia config” można ustawić na wartość „With”. Jed-
nakże Jeżeli jednak parametr „Floor config” ma wartość „With”, dostępna jest tylko opcja „Nor-
mal temp”.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „T-water ctrl.”, a następnie skonfigurować ją, 
używając przycisku góra/dół   – wartość „High temp.” lub „Low temp.”.

1. Po zmianie ustawienia dla poniższych parametrów ustawiane są z powrotem wartości domyślne.

Pełna nazwa Wyświetlana nazwa Domyślnie

Temperatura wody wylotowej do ogrzewania WOT-Heat
45°C/113°F [wysoka]

35°C/95°F (normalna)

Górna wartość graniczna temperatury wody wylotowej 

w trybie zależnym od pogody do ogrzewania
Upper WT-Heat

61°C/142°F [wysoka]

35°C/95°F (normalna)

Dolna wartość graniczna temperatury wody wylotowej 

w trybie zależnym od pogody do ogrzewania
Lower WT-Heat

55°C/131°F [wysoka]

29°C/84°F (normalna)

2. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.
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2.2.5 Chłodzenie + gorąca woda

2. Instrukcje dotyczące obsługi

Ten tryb pozwala użytkownikowi ustawić priorytet dla funkcji chłodzenia lub gorącej wody. 

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Cool+hot water”, a następnie skonfigurować ją, 
używając przycisku góra/dół  , – opcja „Cool” lub „Hot water”.

UWAGA

1. Tryb  „Hot water” będzie aktywna, jeżeli dostępna będzie opcja „Water tank” (zasobnik);  
w przeciwnym razie pojawi się komunikat  „Reserved”.

2. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2.2.6 Ogrzewanie + gorąca woda

Ten tryb pozwala użytkownikowi ustawić priorytet dla funkcji ogrzewania lub gorącej wody.

Instrukcja obsługi

Przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Heat+hot water”, a następnie skonfigurować ją, używa-
jąc przycisku góra/dół  , – opcja „Heat” lub „Hot water”.

UWAGA

1. Tryb „Hot water” będzie aktywna, jeżeli dostępna będzie opcja „Water tank” (zasobnik);  
w przeciwnym razie pojawi się komunikat  „Reserved”.

2. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2.2.7 Cicha praca

Ta funkcja umożliwia pracę urządzenia w trybie cichym. 

UWAGA

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, częstotliwość pracy sprężarki i wentylatora zostanie zmniejszona, 
co wiąże się ze spadkiem wydajności urządzenia.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Quiet”, a następnie skonfigurować ją, używa-
jąc przycisku góra/dół  , – opcja „On” lub „Off”.

UWAGA

1. Można ustawić wartość „On” i „Off” niezależnie od tego, czy urządzenie pracuje, czy nie.

2. Po aktywacji funkcję można dezaktywować ręcznie lub używając funkcji „Quiet Timer” (ze-
gar pracy cichej).

3. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

4. Funkcja zostanie zdezaktywowana, gdy urządzenie zostanie wyłączone. 
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2. Instrukcje dotyczące obsługi

2.2.8 Zegar pracy cichej

Jeżeli okresowo (w określonym momencie – np. noc) praca urządzenia jest zbyt głośna, ta funkcja 
pozwoli na jej obniżenie.

Instrukcja obsługi

1. Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję Quiet timer, a następnie uzyskać dostęp do 
strony ustawień QUIET TIMER .

2. Na stronie ustawień QUIET TIMER należy wybrać pozycję „Start time” lub „End time”, używając 
przycisku lewo/prawo   , a następnie skonfigurować pożądany czas, używając przycisku 
góra/dół  .

3. Po zakończeniu ustawień trybu poprzez naciśnięcie przycisku „Save” (zapisz) pojawi się okienko 
z pytaniem, czy użytkownik jest pewien, że chce zapisać bieżące ustawienia. Jeżeli tak, należy 
nacisnąć przycisk „OK” . Jeśli nie, nacisnąć przycisk „Cancel”  (anuluj), aby nie zapisywać 
ustawień.

4. Po zapisaniu ustawień sterownik powróci do strony FUNCTION, kursor zostanie ustawiony przy opcji 
„Quiet timer”. Wtedy używając przycisku góra/dół  , można ustawić wartość „On” lub „Off”.

UWAGA

1. Po aktywacji funkcję można dezaktywować ręcznie.

2. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

3. Zapisana wartość „Start time” i „End time” zostaną zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

4. Funkcję można ustawić niezależnie od tego, czy urządzenie pracuje, czy nie.
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UWAGA

1. Po aktywacji funkcję można dezaktywować ręcznie.

2. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

3. Na stronie „Parameter View” pokazane są parametry trybu pracy zależnej od pogody.

4. Po aktywacji można ustawić temperaturę w pomieszczeniu, ale to ustawienie nie wpłynie na 
pracę urządzenia. Po dezaktywacji funkcji urządzenie będzie pracować z uwzględnieniem na-
stawy temperatury w pomieszczeniu.

5. Dla parametru można wybrać wartość „On” lub „Off” niezależnie od tego, czy urządzenie pra-
cuje, czy nie.

6. Ten tryb działa tylko dla funkcji klimatyzacji.

2. Instrukcje dotyczące obsługi

2.2.9 Tryb pracy zależnej od pogody

W przypadku terenów, na których występują duże zmiany temperatury dobowej, aby uniknąć ko-
nieczności zbyt częstych zmian wartości temperatury wody wylotowej i temperatury w pomieszcze-
niu, ta funkcja umożliwia automatyczną regulację zależnie od temperatury otoczenia.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Watherdepend”, a następnie skonfigurować ją, 
używając przycisku góra/dół  , – opcja „On” lub „Off”.

2.2.10 Tryb wakacyjny

W czasie wysokich temperatur ta funkcja spowoduje wstrzymanie pracy urządzenia w określonych 
przedziałach czasu, np. podczas nieobecności użytkownika.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Holiday release”, a następnie skonfigurować ją, 
używając przycisku góra/dół  , – opcja „On” lub „Off”.

UWAGA

1. Jeżeli funkcja jest aktywna, na stronie WEEKLY TIMER można ustawić dzień tygodnia dla funkcji 
„Holiday release”. Wtedy funkcja „Weekly timer” w tym dniu będzie nieaktywna, chyba że Użyt-
kownik ręcznie włączy opcję „Effective” (działa).

2. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.
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UWAGA
1. Tę funkcję można aktywować tylko, jeśli parametr „Water tank” ma wartość „With”.

2. Wartość „On” i „Off” może być ustawiona niezależnie od tego, czy urządzenie pracuje, czy nie. 

3. Jeśli parametr „Disinfection” ma wartość „On”, a użytkownik chce ustawić tryb awaryjny, waka-
cyjny, przygotowania podłogi, pojawi się okno z ostrzeżeniem „Please disable the Disinfection 
Mode!” (wyłącz tryb dezynfekcji).

4. Wartość „On” i „Off” może być ustawiona niezależnie od tego, czy urządzenie pracuje, czy nie, 
przy czym przy starcie  tryb gorąca woda będzie miał pierwszeństwo.

5. Jeżeli odkażanie jest aktywne, w oknie głównym sterownika będzie wyświetlony komunikat 
„Disinfection”, dopóki praca nie zostanie ukończona. Jeżeli praca nie zostanie zakończona po-
wodzeniem, na ekranie pojawi się napis „Disinfect fail” (niepowodzenie dezynfekcji). W takim 
wypadku naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje usunięcie komuikatu „Disinfect fail”; 
w przeciwnym razie komunikat będzie widoczny cały czas. 

6. Funkcja Disinfect (w trakcie pracy) może zostać przerwana przez pojawienie się błędu komuni-
kacji z jednostką wewnętrzną bądź błędu podgrzewacza zbiornika wody.

2. Instrukcje dotyczące obsługi

2.2.11 Dezynfekcja

W tym trybie urządzenie podniesie temperaturę wody w zasobniku do 70ºC, przy której dochodzi do 
obumarcia bakterii legionelli. Kiedy ta funkcja jest aktywna, można ustawić dane dotyczące odka-
żania i czas rozpoczęcia.

Instrukcja obsługi

1. Na stronie FUNCTION należy znaleźć pozycję „Disinfection”, a następnie przejść do strony ustawień 
DISINFECTION , naciskając przycisk „OK” .

2. Na stronie ustawień DISINFECTION należy wybrać opcję „Set clock” (ustawienie godziny), „Set week” 
(ustawienie tygodnia) lub „Set temp” (ustawienie temperatury), używając przycisku lewo/prawo   ,
a następnie zmodyfikować odpowiednie ustawienie, używając przycisku góra/dół  .

3. Po zakończeniu ustawień trybu poprzez naciśnięcie przycisku „Save” (zapisz) pojawi się okienko z za-
pytaniem, czy użytkownik jest pewien, że chce zapisać bieżące ustawienia. Jeśli tak, należy nacisnąć 
przycisk „OK” . Jeśli nie, nacisnąć przycisk „Cancel”  (anuluj), aby nie zapisywać ustawień.

4. Po zapisaniu ustawień sterownik powróci do strony FUNCTION, a kursor zostanie ustawiony na funk-
cji „Disinfection”. Wtedy, używając przycisku góra/dół, można ustawić wartość „On” lub „Off”.

Nazwa Nazwa Domyślnie Zakres

Temperatura dezynfekcji Ustawienie temp. 70°C 45°C–70°C
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2. Instrukcje dotyczące obsługi

2.2.12 Zegar tygodniowy

Ta funkcja pozwala na ustawienie pracy urządzenia w kilku trybach w określonym czasie w obrębie 
tygodnia, dostosowując ją do potrzeb Użytkownika. 

Instrukcja obsługi

1. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego  na stronie głównej pozwala na uzyskanie dostępu do stro-
ny FUNCTION. Następnie należy znaleźć parametr „Weekly timer”, przechodząc między stronami, 
a później nacisnąć przycisk „OK” , aby przejść do strony ustawień WEEKLY TIMER.

2. Na stronie ustawień WEEKLY TIMER użycie przycisków prawo/lewo    pozwala wybrać pożądany 
dzień tygodnia, a następnie użycie przycisków góra/dół   pozwala ustawić ten dzień , warto-
ści „�”, „�” lub „Holiday”, co przedstawiono na rysunku poniżej. Po zakończeniu należy nacisnąć 
przycisk „OK” , aby przejść do okna ustawień tego dnia.

3. Strona ustawień dnia tygodnia służy również do zmian trybu pracy (Mode), nastawy temperatury 
(WT-HEAT) i temperatury w zbiorniku wody (T-Water Tank). Tryby pracy to ogrzewanie, chłodzenie,-
gorąca woda, ogrzewanie + gorąca woda, chłodzenie + gorąca woda (ostatnie trzy tryby są do-
stępne tylko, jeśli parametr „Water tank” ma wartość „With”. Ogółem można ustawić 5 okresów na 
każdy dzień, a dla każdego z nich można ustawić wartość „�”lub „�”. Dodatkowo ustawić można 
„Start time” i „End time” dla każdego okresu, co przedstawiono poniżej:
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2. Instrukcje dotyczące obsługi

4. Po zakończeniu powyższych ustawień należy nacisnąć przycisk powrotu, a następnie przycisk 
„Save”, Użytkownik zostanie zapytany czy chce zapisać bieżące ustawienia. Jeśli tak, należy naci-
snąć przycisk „OK” . Jeśli nie, nacisnąć przycisk powrotu  , aby nie zapisywać ustawień.

5. Na końcu należy nacisnąć przycisk góra ; zostanie aktywowana funkcja „Weekly timer”.

UWAGA

1. Ogółem dla danego czasu (dnia) można ustawić pięć okresów. W każdym okresie parametr 
„Start time” musi mieć wartość wcześniejszą niż „End time”. Podobnie okres poprzedzający musi 
mieć wartość wcześniejszą od okresu następującego.

2. Jeżeli parametr „Weekly timer”, został ustawiony przez zmianę parametru „FCU”, „Water tank”, 
„Ctrl state” lub „T-water ctrl”, to nastawa temperatury dla parametru „Weekly time” zostanie 
automatycznie zmieniona na nastawę z ostatniego ustawienia. Na przykład jeżeli na poniedzia-
łek ustawiono ogrzewanie za pomocą parametru „Weekly timer”, parametr „FCU” ma wartość 
„With”, a parametr „T-water out” ma wartość 20°C przez przywrócenie dla parametru „FCU” 
wartości „Without”, parametr „T-water out”  otrzyma wartość z ostatniego ustawienia. W takim 
przypadku, jeśli FCU był wyłączony przy ostatnim ustawieniu, parametr „T-water out” otrzyma 
wartość domyślną (18°C).

3. Na stronie ustawień „WEEKLY TIMER” dostępne są ogółem trzy typy ustawienia na każdy dzień. 

 „�”: uruchamia się raz przy aktywnym trybie „Week Timer”. Zegar w tym dniu jest włączony i nie 
ma wpływu na niego tryb wakacyjny.

 „�”: uruchamia się nawet przy aktywnym trybie „Week Timer”. Zegar w tym dniu jest wyłączony.

 „Holiday”: uruchamia się przy aktywnym trybie „Week Timer” ale nieaktywnym trybie „waka-
cyjnym”. Zegar w tym dniu będzie włączony.  Jeżeli tryb wakacyjny będzie włączony, to zegar w 
tym dniu będzie wyłączony.

4. Jeżeli parametry „Weekly timer” zostały już ustawione i został ustawiony m.in. tryb „Hot water”, 
to w przypadku zmiany wartości parametru „Water tank” z „With” na „Without”, tryb „Hot Wa-
ter” zostanie automatycznie zmieniony na tryb ogrzewania, a tryb chłodzenie + gorąca woda/
ogrzewanie + gorąca woda na chłodzenie/ogrzewanie.

5. Nastawa temperatury

 Sterownik jest w stanie wybrać temperaturę i jej zakres na podstawie aktualnych ustawień w 
trybie „Clock Timer”, „FCU”, „T-water Ctrl.”, i „Ctrl. state”. Poniżej znajduje się więcej szczegółów.

 Jeżeli ustawiono tryb podgrzewania wody, nastawa dla wartości trybów „T-water out” i „T-room” 
nie jest konieczna, a tylko dla „T- tank”. Jeżeli ustawiono tryb chłodzenia lub ogrzewania, nie ma 
potrzeby ustawiania temperatury „T-tank”.
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Status 
sterowania

Wybrany 
tryb

Obiekt Zakres Domyślnie Dokładność

T-water
out

Chłodzenie
Temperatura wody na 
wylocie – chłodzenie 
(WT-cool)

7–25°C 
(z FCU)

18-25°C
(bez FCU)

7°C (z FCU)
18°C (bez FCU)

1°C

Ogrzewanie
Temperatura wody na 
wylocie – ogrzewanie 
(WT-heat)

Wys. temp. 25–61°C 45°C 1°C

Nisk. temp. 25–55°C 35°C 1°C

T-room

Chłodzenie
Temperatura 
w pomieszczeniu – 
chłodzenie (RT-cool)

18–30°C 24°C 1°C

Ogrzewanie
Temperatura 
w pomieszczeniu – 
ogrzewanie (RT-heat)

18–30°C 20°C 1°C

2.2.13 Zegar godzinowy

Ta funkcja pozwala na pracę urządzenia w kilku trybach, w określonym czasie w obrębie dnia. 

Instrukcja obsługi

1. Na stronie głównej należy nacisnąć przycisk funkcyjny , aby uzyskać dostęp do strony FUNCTION, 
a następnie znaleźć pozycję „Clock timer”. Później należy nacisnąć przycisk „OK” , aby przejść 
do strony ustawień CLOCK TIMER.

2. Na stronie ustawień CLOCK TIMER używając przycisku lewo/prawo , należy wybrać pożądany pa-
rametr, a następnie przycisku góra/dół,   aby go skonfigurować.

3. W tym ustawieniu naciśnięcie przycisku funkcyjnego nr 1  spowoduje ustawienie wartości czasu, 
natomiast alternatywnie można ustawić wartości godzin lub minut, a naciskając przycisk góra/dół 

  można zwiększyć lub zmniejszyć odpowiednią wartość (przyciski można naciskać lub przy-
trzymać). Jeżelinie określono inaczej, wszystkie ustawienia zegara odbywają się w analogiczny 
sposób. 

4. Po zakończeniu ustawień należy je zapisać, naciskając przycisk funkcyjny nr 2  lub wyjść bez 
zapisywania.

5. Po zapisaniu ustawień należy aktywować funkcję „Clock Timer” na stronie FUNCTION .
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UWAGA

1. Jeżeli funkcje „Weekly timer” i „Clock timer” ustawia się na ten sam czas, pierwszeństwo ma ta druga.

2. Jeżeli zbiornik wody jest dostępny, możliwe tryby pracy to ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie 
+ gorąca woda, chłodzenie + gorąca woda i gorąca woda.

3. Jeżeli zbiornik wody jest niedostępny, możliwe tryby pracy to ogrzewanie i chłodzenie.

4. Jeżeli parametr „Clock timer” został już ustawiony a tryb pracy to gorąca woda, po zmianie 
ustawienia parametru „Water tank” z „With” na „Without”, tryb gorąca woda zostanie automa-
tycznie zmieniony na ogrzewanie, a chłodzenie + gorąca woda/ogrzewanie + gorąca woda 
na tryb chłodzenie/ogrzewanie.

2.2.14 Zegar temp.

UWAGA

1. Jeżeli funkcje „Weekly timer”, „Clock timer” i „Temp. timer” zostaną ustawione na ten sam czas, 
pierwszeństwo mają te ostatnie.

2. Ta funkcja działa tylko, gdy urządzenie pracuje.

3. Możliwe tryby pracy to ogrzewanie i chłodzenie.

4. Jeżeli czas rozpoczęcia okresu „Period 2” jest równy czasowi rozpoczęcia okresu „Period 1”,
 to nastawa okresu „Period 2”, ma priorytet.

5. Wartość TEMP. TIMER określa się przez wartość zegara.

6. Nastawa temperatury, która zostanie ustawiona ręcznie, zawsze ma priorytet.

Ta funkcja pozwala na pracę urządzenia z określoną temperaturą, w określonym czasie w obrębie dnia.

Instrukcja obsługi

1. Na stronie głównej należy nacisnąć przycisk funkcyjny , aby uzyskać dostęp do strony FUNC-
TION, a następnie znaleźć pozycję „Temp. timer”. Następnie należy nacisnąć przycisk „OK”  , 
aby przejść do strony ustawień TEMP. TIMER.

2. Na stronie ustawień TEMP. TIMER należy użyć przycisku lewo/prawo    , aby wybrać pożądany 
parametr, a następnie przycisku góra/dół,   aby go skonfigurować. Parametry do konfiguracji 
to „Mode”, „Period 1”, „WT-HEAT 1”, „Period 2” i „WT-HEAT 2”.

3. Po zakończeniu ustawień należy je zapisać, naciskając przycisk funkcyjny nr 2  lub wyjść bez 
zapisywania.

4. Po zapisaniu ustawień na stronie FUNCTION należy aktywować funkcję „Temp. timer”.
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2.2.15 Zestaw solarny

Jeżeli zestaw solarny jest przygotowany, ta funkcja określi, w jakim okresie może on pracować. Jed-
nakże, to, czy układ słoneczny będzie w rzeczywistości pracować, zależy od różnicy temperatur po-
między panelem solarnym a wodą w zasobniku.

Instrukcja obsługi

1. Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „timer”, a następnie nacisnąć przycisk „OK” ,
aby przejść do strony SOLAR TIMER. Rysunek przedstawiono poniżej:

2.  Na stronie „Solar Timer” należy znaleźć pozycję „Start time” lub „End time”, używając przycisków 
góra/dół  , a następnie wyregulować czas uruchomienia lub wyłączenia, używając przyci-
sków góra/dół  .

3. Po zakończeniu konfiguracji należy nacisnąć przycisk „Save”. Zostanie wyświetlone okno dialo-
gowe. W oknie dialogowym należy nacisnąć przycisk „OK” , aby zatwierdzić konfigurację lub 
przycisk „Cancel”  (anuluj), aby ją anulować.

4. Po zapisaniu konfiguracji nastąpi automatyczny powrót do strony FUNCTION, a kursor pozostanie 
przy pozycji „Solar timer”. Następnie, używając przycisku góra/dół   należy ustawić wartość 
„ON” , aby aktywować  funkcję „Solar timer”.

Nr Pełna nazwa Wyświetlana nazwa Zakres Domyślnie

1 Czas uruchomienia zestawu solarnego Start time 0:00–24:00 8:00

2 Czas wyłączenia zestawu solarnego Stop time 0:00–24:00 18:00

UWAGA

1. Po aktywacji funkcji „Solar timer” nie można jej dezaktywować za pomocą funkcji wył./wł., a 
jedynie ręcznie.

2. Wartości parametrów „Start time” i „End time” zostaną zapamiętane w przypadku awarii za-
silania. 

3. Można je ustawiać zarówno na włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu.
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2.2.16 Tryb przygotowywania podłogi 

Ta funkcja pozwala na realizację programu wygrzewu jastrychu po wykonaniu ogrzewania podłogo-
wego i wykonaniu wylewki. 

Instrukcja obsługi

1. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego  na stronie głównej pozwala na uzyskanie dostępu do strony 
FUNCTION, n której należy znaleźć pozycję „Floor debug”, a później na nacisnąć przycisk „OK” 
przejść do strony ustawień FLOOR DEBUG.

2. Na stronie ustawień FLOR DEBUG należy użyć przycisku lewo/prawo   , aby wybrać pożądany 
parametr, a następnie przycisku góra/dół  , aby go skonfigurować. Konfigurowalne parametry 
to „Segments”, „Period 1 temp”, „∆T of segment” i „Segment time”, jak przedstawiono w tabeli poniżej.

3. Po zakończeniu powyższych ustawień należy nacisnąć przycisk funkcyjny nr 2 , aby aktywować 
funkcję. Po tym wyświetli się okno dialogowe z zapytaniem „Start the Floor Debug Mode now?” 
(uruchomić teraz tryb przygotowania podłogi?). Jeśli tak, nacisnąć przycisk „OK” . Po aktywacji 
trybu „Floor debug” poprzez naciśnięcie przycisku funkcyjnego nr 2  , także wyświetli się okno 
dialogowe z zapytaniem „Stop the Floor Debug Mode now?” (wyłączyć teraz tryb przygotowania 
podłogi?). Jeśli tak, nacisnąć przycisk „OK” ; jeśli nie, nacisnąć przycisk „Cancel” (anuluj) , 
aby przejść dalej.

Nr Pełna nazwa Wyświetlana nazwa Zakres Domyślnie Dokładność

1 Segmenty przygotowania podłogi Segments 1–10 1 1

2
Pierwsza temperatura 

przygotowania podłogi
Period 1 temp 25–35°C/77–95°F 25°C/77°F 1 °C/1 °F

3
Różnica temperatury segmentu 

do przygotowania podłogi
ΔT of segment 0–72H 0 12H

4
Długość segmentu 

przygotowania podłogi
Segment time 2–10°C/36–50°F 5°C/41°F 1 °C/1 °F
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UWAGA

1. Tę funkcję można uruchomić tylko, jeżeli urządzenie jest wyłączone. Jeśli użytkownik włączy 
tę funkcję przy włączonym urządzeniu, wyświetli się okno dialogowe z komunikatem „Please 
turn off the system first!” (najpierw wyłącz system). 

2. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, nie można włączyć ani wyłączyć urządzenia. W takim przy-
padku po naciśnięciu przycisku wł./wył.    pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem  
„Please disable the Floor Debug Mode!” (wyłącz tryb przygotowania podłogi).

3. Po udanym skonfigurowaniu tej funkcji następujące funkcje zostaną dezaktywowane:  
„Timer week”, „Clock timer” „Temp timer”.

4. Po aktywacji trybu przygotowania podłogi nie można włączyć trybu awaryjnego, odkażania ani 
wakacyjnego; w przypadku próby aktywacji zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeże-
niem „Please disable the Floor Debug Mode!” (wyłącz tryb przygotowania podłogi).

5. W przypadku awarii zasilania ta funkcja zostanie wyłączona, a czas uruchomienia zostanie 
usunięy.

6. W trakcie ustawień na stronie FLOOR DEBUG sterownik pozostanie na tej stronie i sam nie po-
wróci do strony  głównej. Aby powrócić należy nacisnąć przycisk powrotu  lub menu .

7. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, na stronie Parameter View można sprawdzić temperaturę do-
celową i czas uruchomienia trybu przygotowania podłogi.

8. Przed aktywacją trybu przygotowania podłogi należy upewnić się, że żaden okres pra-
cy tego trybu nie ma wartości zerowej. W przeciwnym razie wyświetli się okno dialogowe  
z ostrzeżeniem „Wrong Floor Debug time!” (nieprawidłowy czas przygotowania podłogi). 
Wznowienia można dokonać, naciskając przycisk „OK”, a następnie korygując czas.

2. Instrukcje dotyczące obsługi
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2. Instrukcje dotyczące obsługi

2.2.17 Tryb awaryjny

Jeżeli sprężarka nie uruchamia się, ta funkcja pozwoli na uruchomienie urządzenia w trybie ogrzewa-
nia lub gorącej wody dzięki grzałce pomocniczej  i grzałce zasobnika.  

Instrukcja obsługi

1. Na stronie Parameter Set w trybie „Mode” należy ustawić ogrzewanie lub gorącą wodę.

2. Następnie przejść do strony trybu awaryjnego, używając przycisku lewo/prawo    i ustawić 
wartość „On” lub „Off”, używając przycisku góra/dół  .

3. Jeżeli ustawiono wartość „On”, funkcja „Auxiliary func.” na stronie głównej zostanie zastąpiona 
trybem awaryjnym.

4. Jeżeli ustawiono wartość „On”, ale trybem pracy nie jest ogrzewanie ani gorąca woda, wyświetli 
się okno dialogowe z ostrzeżeniem „Wrong running mode!” (nieprawidłowy tryb pracy). W tym 
przypadku naciśnięcie przycisku „OK”  pozwala na przejście do strony ustawiania trybu, a naci-
śnięcie przycisku „Cancel” (anuluj)  do „awaryjnego”.

UWAGA

1. Podczas pracy urządzenia w trybie ogrzewania w trybie awaryjnym w przypadku wystąpienia 
błędu zabezpieczenia przepływomierza wyłączającego wody, IDU, zabezpieczenia grzałki 
pomocniczej lub czujnika temperatury wody wylotowej tryb awaryjny zostanie anulowany i 
nie będzie go można ponownie aktywować.

2. Podczas pracy urządzenia w trybie gorąca woda w trybie awaryjnym w przypadku wystąpie-
nia błędu zabezpieczenia grzałki pomocniczej lub czujnika temperatury w zasobniku wody 
tryb awaryjny zostanie anulowany i nie będzie go można ponownie aktywować.

3. W trybie awaryjnym przycisk wł./wył.  nie działa; nie można zmieniać trybu prac; nie można 
aktywować trybu cichej pracy i pracy zależnej od pogody; funkcji „Weekly timer”, „Clock timer” 
i „Temp timer” także nie da się aktywować ani dezaktywować, jeżeli zostały aktywowane.

4. W trybie awaryjnym termostaty  nie działają.

5. W trybie awaryjnym możliwe jest wybranie tylko jednego trybu pracy – ogrzewanie lub gorą-
ca woda. 

6. Tę funkcję można aktywować tylko, jeżeli urządzenie jest wyłączone; w przeciwnym razie 
wyświetli się okno dialogowe z ostrzeżeniem „Please turn off the system first! (najpierw wyłącz 
układ)”.

7. W trybie awaryjnym nie można aktywować trybu przygotowania podłogi, odkażania i waka-
cyjnego; w przypadku aktywacji wyświetli się okno dialogowe z ostrzeżeniem „Please disable 
the Emergency Mode!” (wyłącz tryb awaryjny).

8. W przypadku awarii zasilania tryb awaryjny zostanie domyślnie wyłączony.
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2.2.18 Tryb wakacyjny

W sezonie z niskimi temperaturami ta funkcja będzie sterować temperaturą wody na zasilaniu insta-
lacji i temperaturą w pomieszczeniu zabezpieczając system przed zamarznięciem. 

Instrukcja obsługi

1. Należy znaleźć tryb wakacyjny na stronie Parameter Set. 

2. Ustawić dla trybu wakacyjnego wartość „On” lub „Off”, używając do tego przycisku góra/dół  

UWAGA

1. W trybie wakacyjnym ustawienia trybu „Mode” i przycisk wł./wył. nie działają.

2. W trybie wakacyjnym, funkcje „Weekly timer”, „Clock timer” i „Temp timer” nie działają. 

3. W trybie wakacyjnym w przypadku wybrania parametru „T-Room” nastawa powinna wynosić 
10°C; w przypadku wybrania parametru „T-Out water” nastawa powinna wynosić 30°C.

4. Urządzenie przerwie pracę po osiągnięciu zadanych parametrów (chłodzenie lub „wył.”).

5. Jeżeli ustawienia zostaną zapisane, w przypadku awarii zasilania zostaną one zapamiętane.

6. Tę funkcję można aktywować tylko w trybie ogrzewania oraz przy wyłączonym urządzeniu. 
W przypadku ustawienia przy włączonym urządzeniu, wyświetli się okno dialogowe z ostrze-
żeniem „Please turn off the system first!” (najpierw wyłącz system); w innych trybach poza 
ogrzewaniem nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone, także wyświetli się okno dialogowe  
z ostrzeżeniem „Wrong running mode!” (nieprawidłowy tryb pracy).

7. W trybie wakacyjnym, przycisk wł./wył.  nie działa lub wyświetla się okno dialogowe  
z ostrzeżeniem „Please disable the Holiday Mode !” (wyłącz tryb wakacyjny).

8. W trybie wakacyjnym nie można aktywować trybu przygotowania podłogi, odkażania,  
i awaryjnego; w przypadku aktywacji wyświetli się okno dialogowe z ostrzeżeniem „Please 
disable the Holiday Mode!” (wyłącz tryb wakacyjny).
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2.2.19 Termostat

Termostat służy do sterowania trybem pracy urządzenia w trybach ogrzewania lub chłodzenia).

Instrukcja obsługi

1. Na stronie FUNCTION należy znaleźć pozycję „Thermostat”.

2. Naciskając przycisk góra/dół  , należy ustawić wartość „On” lub „Off”. Jeżeli ustawiono war-
tość „On”,sterownik ustawia tryb pracy termostatu i nie ma możliwości innego ustawienia trybu 
pracy; jeśli wartość to „Off”, sterownik będzie pracował w  trybie ustawionym dla niego.

UWAGA

1. Jeżeli zasobnik jest niedostępny, niedostępny jest także tryb powietrze + gorąca woda.

2. Jeśli tryb przygotowania podłogi lub tryb awaryjny są aktywne, sterownik nie korzysta  
z termostatu.

3. Jeżeli dla termostatu ustawiono wartość „On”, sterownik automatycznie wyłączy niektóre 
funkcje dotyczące zegara i będzie pracować zgodnie z trybem ustawionym przez termostat. 
W tym przypadku tryb pracy jest niezmienny, a przycisk wł./wył.  sterownika nie działa.

4. Jeżeli ustawienia zostaną zapisane, w przypadku awarii zasilania zostaną one zapamięta-
ne.

5. W trybie powietrze + gorąca woda urządzenie może działać nawet wtedy, gdy termostat 
ma ustawioną wartość „Off”.

6. Ustawienia termostatu można zmieniać, gdy urządzenie jest wyłączone.

2.2.20 Podgrzewacz pomocniczy – grzałka

Dostępne są trzy opcje podgrzewacza pomocniczego: „1 group”, „2 groups” lub „Without”.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Assistant heater”, następnie wykonać konfigu-
rację, używając przycisku góra/dół   ustawić na „With” lub „Without”.

UWAGA

To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2.2.21 Inny podgrzewacz

Należy ustawić wartość „With” lub „Without”. 

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Other heater”, następnie używając przycisku 
góra/dół   ustawić na „With” lub „Without”.

UWAGA

To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.
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2.2.22 Grzałka tacy ociekowej

Sugeruje się aktywację przy niskiej temperaturze otoczenia, w trybie ogrzewania i gorąca woda, aby 
zapobiec zamarzaniu podstawy urządzenia. 

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Chassis Heater”, a następnie skonfigurować ją, 
używając przycisku góra/dół  , – opcja „On” lub „Off”.

UWAGA

To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2.2.23 Podgrzewacz zasobnika

Jeżeli zasobnik jest zainstalowany, sugeruje się aktywacje tej funkcji. W tym przypadku system przej-
dzie w tryb gotowości i zostanie uruchomiony się na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania  
i temperatury otoczenia.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Tank heater”, a następnie skonfigurować ją, 
używając przycisku góra/dół  , – opcja „On” lub „Off”.

UWAGA

To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2.2.24 Wymiennik płytowy

Sugeruje się aktywację tej funkcji, jeżeli pompa wody została wyłączona, a temperatura otoczenia 
jest niższa niż 2°C, aby uniknąć zamarzania wymiennika ciepła.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Plate heater”, a następnie skonfigurować ją, 
używając przycisku góra/dół  , – opcja „On” lub „Off”.

UWAGA

To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2.2.25 Płyn solarny zapobiegający zamarzaniu

Jeżeli zainstalowano system solarny, stanowczo zaleca się aktywacje tej funkcji. 

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Solar antifre”, a następnie skonfigurować ją, 
używając przycisku góra/dół   , – opcja „On” lub „Off”. 

UWAGA

To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.
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2.2.26 Zbiornik wody

Należy ustawić wartość „With” lub „Without”. 

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Water tank”, a następnie skonfigurować ją, 
używając przycisku góra/dół  , – opcje „With” lub „Without”.

UWAGA
1. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2. To ustawienie można wykonać tylko, gdy urządzenie jest wyłączone.

2.2.27 Czujnik zbiornika

W przypadku zainstalowania zasobnika wody można wybrać jedną grupę lub dwie grupy czujników 
do odczytu temperatury wody i jej regulacji.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Water tank”, a następnie skonfigurować ją, uży-
wając przycisku góra/dół  , – opcje „1” lub „2”. Jeżeli zbiornik wody jest niedostępny, ta funkcja 
jest nieaktywna.

UWAGA

To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2.2.28 Podgrzewacz słoneczny

Można ustawić wartość „With” lub „Without”.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Solar heater”, następnie wykonać konfigurację, 
używając przycisku góra/dół  , „With” lub „Without”.

UWAGA
To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2.2.29 Konfiguracja podłogi

Należy ustawić wartość „With” lub „Without”.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Floor config”, następnie wykonać konfigurację, 
używając przycisku góra/dół  , ustawiając „With” lub „Without”.

UWAGA
1. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2. Jeżeli wybrano opcję „With”, dla temperatury wody nie można wybrać opcji „High temp.”

3. Tę funkcję można zmienić tylko, jeżeli urządzenie jest wyłączone.
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2.2.30 Konfiguracja promiennika

Należy ustawić wartość „With” lub „Without”.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Radia config”, następnie wykonać konfigura-
cję, używając przycisku góra/dół  , „With” lub „Without”.

UWAGA

1. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2. Jeśli wybrano opcję „with”, temperatura wody ma domyślnie wartość „High temp.”

2.2.31 FCU

Należy ustawić wartość „With” lub „Without”. 

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję FCU, a następnie skonfigurować ją, używając 
przycisku góra/dół  , – opcja „With” lub „Without”.

UWAGA

To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2.2.32 Czujnik zdalny

Należy ustawić wartość „With” lub „Without”.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Remote sensor”, następnie wykonać konfigura-
cję, używając przycisku góra/dół  , „With” lub „Without”.

UWAGA
1. To ustawienie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2. Parametr „T-room ctrl” można wybrać tylko, jeżeli parametr „Remote Sensor ” ma wartość „With”.

2.2.33 Usuwanie powietrza

W tej funkcji układ zostanie odpowietrzony po zakończeniu montażu urządzenia. 

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Air removal”, a następnie skonfigurować ją, 
używając przycisku góra/dół  , – opcja „On” lub „Off”.

UWAGA

1. To ustawienie nie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

2. Tę funkcję można ustawić tylko, jeśli urządzenie jest wyłączone.
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2.2.34 Adres

Funkcja używana do identyfikacji urządzenia w centralnym układzie sterowania.

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Address”, a następnie skonfigurować ją, uży-
wając przycisku góra/dół  .

UWAGA

1. Funkcja pokazuje adres sterownika i służy do sterowania grupowego.

2. To ustawienie nie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.

3. Zakres adresu wynosi  [0, 125] i [127,253].

4. Domyślny adres to 1.

2.2.35 Sterownik bramkowy/drzwiowy – zdalny sterownik on/off. 

Należy ustawić wartość „On” lub „Off”. 

Instrukcja obsługi

Należy przejść do strony FUNCTION i znaleźć pozycję „Gate-Controller”, a następnie skonfigurować 
ją, używając przycisku góra/dół  , – opcja „On” lub „Off”.

UWAGA

1. Jeżeli jest aktywna, sterownik sprawdzi, czy karta jest włożona, czy nie. Jeżeli jest włożona, 
sterownik będzie pracować normalnie; w przeciwnym razie sterownik wyłączy urządzenie 
i wróci do strony głównej. W tym przypadku żadne przyciski nie działają (za wyjątkiem 
przycisków połączonych); w przeciwnym razie wyświetli się okno dialogowe z ostrzeżeniem 
„Keycard uninserted!” (karta nie jest włożona).

2. To ustawienie nie zostanie zapamiętane w przypadku awarii zasilania.
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Na stronach ustawiania można dokonać parametryzacji  np.: temperatury wody do chłodzenia, tem-
peratura wody do ogrzewania, temperatura wody w zasobniku itp.

Instrukcja obsługi

1. Z okna głównego należy przejść do strony PARAMETER, naciskając przycisk funkcyjny nr 2 .

2. Na stronie Parameter Set należy użyć przycisku lewo/prawo    aby wybrać pożądaną opcję, 
a następnie przycisku góra/dół  , aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość nastawy – przycisk 
można naciskać bądź przytrzymać.

3. Po zakończeniu, należy nacisnąć przycisk „Save” (zapisz) . Wyświetli się okno dialogowe zapy-
taniem „Save settings?” (zapisać ustawienia). Jeżeli tak, należy nacisnąć przycisk „OK” ; jeżeli 
nie, należy nacisnąć przycisk „Cancel”  (anuluj) , aby nie zapisywać tego ustawienia. 

2. Instrukcje dotyczące obsługi

2.3 USTAWIANIE PARAMETRÓW

2.3.1 Ustawianie parametrów użytkownika

UWAGA

W przypadku  parametrów, dla których domyślna wartość różni się w zależności od warunków, 
wartość zostanie ustawiona na domyślną po ich zmianie.
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2. Instrukcje dotyczące obsługi

Nr Pełna nazwa
Wyświetlana 
nazwa

Zakres [°C] Zakres [°F] Domyślnie

1
Temperatura wody  
wylotowej – chłodzenie

WOT-Cool
7–25°C [z FCU] 
18–25°C [bez FCU]

45–77°F [z FCU] 
64–77°F [bez FCU]

7°C/45°F [z FCU] 
18°C/64°F [bez FCU]

2
Temperatura wody wy-
lotowej – ogrzewanie

WOT-Heat
25–61°C [wys. temp.] 
25–55°C [norm. temp.]

77–142°F [wys. temp.] 
77–131°F [norm. temp.]

45°C/113°F [wys. 
temp.] 35°C/95°F 
[normal.]

3
Temperatura w po-
mieszczeniu – chło-
dzenie

RT-Cool 18–30°C 64–86°F 24°C/75°F

4
Temperatura  
w pomieszczeniu –  
ogrzewanie

RT-Heat 18–30°C 64–86°F 20°C/68°F

5 Temperatura zasobnika T-water tank 40–80°C 104–176°F 50°C/122°F

6
Temperatura otoczenia 
dla grzałki elektrycznej

T-Eheater -22–18°C -8–64°F -7°C/19°F

7
Temperatura otoczenia 
dla pomocniczej grzałki 
elektrycznej

T-Extrahe-
ater

-22–18°C -8–64°F -15°C/5°F

8
Maks. temp wody wy-
lotowej pompy ciepła 
(bez grzałki)

T-HP Max 40–50°C 104–122°F 50°C/122°F

9
Maks. temp. wody – 
kolektory słoneczne

Solarwater 
Max

50–80°C 122–176°F 80°C/176°F

10

Dolna wartość gra-
niczna temperatury 
otoczenia w trybie 
zależnym od pogody – 
ogrzewanie

Lower  
AT-Heat

-22–5°C -8–41°F -20°C/-4°F

11

Górna wartość granicz-
na temperatury w trybie 
zależnym od pogody – 
ogrzewanie

Upper  
AT-Heat

10–37°C 50–99°F 25°C/77°F

12

Górna wartość granicz-
na temperatury  
w pomieszczeniu  
w trybie zależnym od 
pogody – ogrzewanie

Upper  
RT-Heat

22–30°C 72–86°F

24°C/75°F
Ustawić na wartość 
domyślną, gdy usta-
wienie trybu zależne-
go od pogody ulega 
zmianie.

13

Dolna wartość granicz-
na temperatury  
w pomieszczeniu w try-
bie zależnym od pogody 
–  ogrzewanie

Lower  
RT-Heat

18–21°C 64–70°F

18°C/68°F
Ustawić na wartość 
domyślną, gdy usta-
wienie trybu zależne-
go od pogody ulega 
zmianie.

14

Górna wartość granicz-
na temperatury wody 
wylotowej w trybie 
zależnym od pogody – 
ogrzewanie

Upper  
WT-Heat

56–61°C [wys. temp.] 
30–55°C [norm. 
temp.]

133–142°F [wys. 
temp.]
86–95°F
[norm. temp.]

61°C/142°F [wys. 
temp.] 35°C/95°F  
[nisk. temp.]
Ustawić na wartość 
domyślną, gdy usta-
wienie trybu zależne-
go od pogody ulega 
zmianie.
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2. Instrukcje dotyczące obsługi

Nr Pełna nazwa
Wyświetlana 
nazwa

Zakres [°C] Zakres [°F] Domyślnie

15

Dolna wartość granicz-
na temperatury wody 
wylotowej w trybie 
zależnym od pogody – 
ogrzewanie

Lower  
WT-Heat

55–58°C [wys. temp.] 
25–29°F [norm. emp.]

131–136°F [wys. temp.]
77–84°F [norm. temp.]

50°C/131°F [wys. temp.] 
29°C/84°F [nisk. temp.]
Ustawić na wartość 
domyślną, gdy usta-
wienie trybu zależne-
go od pogody ulega 
zmianie.

16

Dolna wartość gra-
niczna temperatury 
otoczenia w trybie 
zależnym od pogody 
–  chłodzenie

Lower  
AT-Cool

8–25°C 46–77°F 25°C/77°F

17

Górna wartość granicz-
na temperatury w trybie 
zależnym od pogody 
–  chłodzenie

Upper  
AT-Cool

26–50°C 79–122°F 40°C/104°F

18

Górna wartość granicz-
na temperatury  
w pomieszczeniu  
w trybie zależnym od 
pogody –  chłodzenie

Upper  
RT-Cool

24–30°C 75–86°F 27°C/81°F

19

Dolna wartość granicz-
na temperatury  
w pomieszczeniu  
w trybie zależnym od 
pogody – chłodzenie

Lower  
RT-Cool

18–23°C 64–73°F 22°C/72°F

20

Górna wartość granicz-
na temperatury wody 
wylotowej w trybie 
zależnym od pogody – 
chłodzenie

Upper  
WT-Cool

15–25°C [z FCU] 
22–25°C [bez FCU]

59–77°F [z FCU] 
72–77°F [bez FCU]

15°C/59°F [z FCU] 
23°C/73°F [bez FCU]

21

Dolna wartość granicz-
na temperatury wody 
wylotowej w trybie 
zależnym od pogody 
–  chłodzenie

Lower  
WT-Cool

7–14°C [z FCU] 
18–21°C [bez FCU]

45–57°F [z FCU] 
64–70°F [bez FCU]

7°C/45°F [z FCU] 
18°C/64°F [bez FCU]

22
Odchylenie temperatury 
– chłodzenie

ΔT-Cool 2–10°C 36–50°C 5°C/41°F

23
Odchylenie temperatury 
– ogrzewanie

ΔT-Heat 2–10°C 36–50°C 10°C/50°F

24
Odchylenie temperatury 
–  podgrzewanie wody

ΔT-hot water 2–8°C 36–46°F 5°C/41°F

25
Różnica temp.  
w pomieszczeniu

ΔT-Room 
temp

1–5°C 36–41°F 2°C/36°F

26 Czas pracy Run time 1–10 min
/ 3 min [z FCU]

/ 5 min [bez FCU]

27
Zestaw solarny – różnica 
temp. uruchomienia

T-Solar start 10–30°C 50–86°F 15°C/59°F

28
Kolektor słoneczny – 
temp. maks.

SL- battery 
Max

90–130°C 194–266°F 110°C/230°F
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2.4 PODGLĄD

2. Instrukcje dotyczące obsługi

Na stronach podglądu użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu pracy urządzenia, parame-
trów roboczych, błędów, wersji sterownika przewodowego itp.

Instrukcja obsługi

Na stronie głównej naciśnięcie przycisku funkcyjnego nr 3  pozwala na uzyskanie dostępu do strony 
VIEW, jak zilustrowano poniżej.

2.4.1 Podgląd statusu

Na stronach podglądu statusu użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu pracy urządzenia, włą-
czenia/wyłączenia sprężarki, wł./wył. wentylatora 1, wł./wył. pompy wody, wł./wył. Funkcji antyza-
mrożeniowej, wł./wył. funkcji odszraniania itp.

Instrukcja obsługi

1. Na stronie VIEW należy wybrać pozycję „Status”, a następnie nacisnąć przycisk „OK” , aby 
przejść do strony STATUS .

2. Na stronie STATUS istnieje możliwość sprawdzenia statusu każdego podzespołu urządzenia.



35VIVITOP – instrukcja montażu i obsługi sterownika

Podzespoły możliwe do poglądu

2. Instrukcje dotyczące obsługi

Pełna nazwa Wyświetlana nazwa Status

Status pracy sprężarki Compressor On/Off (wł./wył.)

Status pracy wentylatora 1 Fan 1 On/Off (wł./wył.)

Status pracy wentylatora 2 Fan 2 On/Off (wł./wył.)

Pompa ciepła –pompa wody HP-pump On/Off (wł./wył.)

Status pracy pompy solarnej SL-pump On/Off (wł./wył.)

Basen – pompa wody Swimming-pump On/Off (wł./wył.)

Status pracy grzałki zasobnika Tank heater On/Off (wł./wył.)

Status pracy 3-drogowego zaworu 1 3-way valve 1 On/Off (wł./wył.)

Status pracy 3-drogowego zaworu 2 3-way valve 2 On/Off (wł./wył.)

Status pracy grzałki karteru sprężarki Crankc.heater On/Off (wł./wył.)

Status pracy grzałki podstawy urządzenia Chassis heater On/Off (wł./wył.)

Podgrzewacz płytowego wymiennika ciepła Plate heater On/Off (wł./wył.)

Odszranianie Defrost On/Off (wł./wył.)

Powrót oleju Oil return On/Off (wł./wył.)

Termostat Thermostat Off/Cool/Heat (wył./chł./ogrz.)

Status pracy grzałki pomocniczej Assist. Heater On/Off (wł./wył.)

Status pracy 2-drogowego zaworu cyrkulacyjnego 1 2-way valve 1 On/Off (wł./wył.)

Status pracy 2-drogowego zaworu cyrkulacyjnego 2 2-way valve 2 On/Off (wł./wył.)

Zewnętrzny sterownik on/off Doorguard Card in/Card out (karta wej./karta wyj.)

Praca LED Operation LED On/Off (wł./wył.)

Błąd LED Error LED On/Off (wł./wył.)

Status pracy 4-drogowego zaworu 4-way valve On/Off (wł./wył.)

Zawór elektroniczny rozprężny zwiększający entalpię En.valve On/Off (wł./wył.)

Pompa ciepła – grzałka pomocnicza 1 HP-heater 1 On/Off (wł./wył.)

Pompa ciepła – grzałka pomocnicza 2 HP-heater 2 On/Off (wł./wył.)

Zestaw solarny – zabezpieczenie przeciw zamarzaniu SL-Antifree Enabled/Disabled (wł./wył.)

Pompa ciepła – zabezpieczenie przeciw zamarzaniu HP-Antifree Enabled/Disabled (wł./wył.)
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2. Instrukcje dotyczące obsługi

2.4.2 Podgląd parametrów

Na stronach podglądu parametrów urządzenie pozwala na sprawdzenie jego parametrów robo-
czych np. temperatury na zewnątrz, temperatury ssania, temperatury na wylocie, temperatury wody 
wlotowej, temperatury wody wylotowej, itp.

Instrukcja obsługi

1. Na stronie VIEW należy wybrać pozycję „Parameter”, a następnie nacisnąć przycisk „OK” , aby 
przejść do strony Para View.

2. Na stronie Para View można sprawdzić poszczególne parametry.

Nr Pełna nazwa Wyświetlana nazwa

1 Temperatura na zewnątrz T-outdoor

2 Temperatura ssania T-suction

3 Temperatura na wylocie T-discharge

4 Temperatura odszraniania T-defrost

5 Temperatura wody wlotowej – płytowy wymiennik ciepła T-water in PE

6 Temperatura wody wylotowej – płytowy wymiennik ciepła T-waterout PE

7 Temperatura wody wylotowej – grzałka elektryczna T-waterout EH

8 Nastawa temperatury w zasobniku T-tank ctrl.

9 Odczyt temperatury w zasobniku T-tank display

10 Termostat – temperatura w pomieszczeniu T-remote room

11 Zestaw solarny – temp. wody wlotowej T-SL water I

12 Zestaw solarny – temp. wody wylotowej T-SL water O

13 Temperatura kolektora słonecznego T-SL panel

14 Basen – temp. wody T-Swimming

15 Basen – temp. wody wlotowej T-Swimming in

16 Basen – temp. wody wylotowej T-Swimming out

17 Ciśnienie na wylocie Dis.pressure

18 Ciśnienie zwiększania entalpii En.pressure

19 Ciśnienie ssania Su.pressure

20 Temperatura zadana do tryby zależnego od pogody T-auto mode

21 Temperatura zadana przygotowania podłogi T-floor debug

22 Czas przygotowania podłogi Debug time
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2.4.3 Podgląd błędów

2. Instrukcje dotyczące obsługi

Na stronach podglądu błędów użytkownik ma możliwość sprawdzenia, do jakiego błędu doszło  
w trakcie pracy urządzenia. 

Instrukcja obsługi

1. Na stronie „VIEW” należy wybrać pozycję „Error”, a następnie nacisnąć przycisk „OK”  , aby 
przejść do strony „ERROR”.

2. Na stronie Error View można podglądać poszczególne parametry.

UWAGA

1. Sterownik pokazuje błędy w czasie rzeczywistym. Biorąc za przykład błąd 2 na rysunku po-
wyżej – jego usunięcie sprawi, że zniknie z wyświetlacza, na którym pozostanie błąd 3 itd. 

2. Na 1 ekranie wyświetlacza, w tym samym momencie może zostać pokazanych sześć błę-
dów, pozostałe błędy można przeglądać, przewijając strony za pomocą przycisków „Last” 
(ostatnia)  i „Next” (następna) .

3. Wystąpienie błędu „IDU auxiliary heater 1” (IDU grzałki pomocniczej), „IDU auxiliary heater 2” 
(IDU grzałki pomocniczej 2), „Water tank heater" (grzałka zasobnika) jest sygnalizowane 
sygnałem dźwiękowym aż do momentu usunięcia błędu.
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Nr Pełna nazwa Wyświetlana nazwa Kod błędu

1 Błąd czujnika temperatury otoczenia Ambient sensor F4

2 Błąd czujnika temperatury odszraniania Defro. sensor d6

3 Błąd czujnika temperatury na wylocie Disch. sensor F7

4 Błąd czujnika temperatury ssania Suction sensor F5

5 Błąd wentylatora zewnętrznego Outdoor fan EF

6 Zabezpieczenie przeciążenia sprężarki Comp. overload H3

7 Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia High pressure E1

8 Zabezpieczenie niskiego ciśnienia Low pressure E3

9 Zabezpieczenie tłoczenia Hi-discharge E4

10 Zabezpieczenie przed utratą czynnika chłodniczego Refri-loss P2

11 Pompa ciepła – zabezpieczenie pompy wody HP-pump E0

12 Zestaw solarny – zabezpieczenie pompy wody SL-pump EL

13 Basen – zabezpieczenie pompy wody Swimming-pump

14 Nieprawidłowa pojemność – nastawa czujnika DIP Capacity DIP c5

15 Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną ODU-IDU Com. E6

16 Błąd komunikacji z napędem Drive com.

17 Błąd czujnika wysokiego ciśnienia HI-pre. sens. FC

18 Błąd czujnika zwiększania entalpii En.sensor F8

19 Błąd czujnika niskiego ciśnienia LOW-pre. Sens. dl

20 Wymiennik ciepła – błąd czujnika temperatury wody wylotowej Temp-HELW F9

21
Podgrzewacz pomocniczy – błąd czujnika temperatury wody 

wylotowej
Temp-AHLW dH

22 Błąd czujnika temperatury czynnika chłodniczego Temp-RLL F1

23 Wymiennik ciepła – błąd czujnika temperatury wody wlotowej Temp-HEEW

24 Błąd czujnika temperatury wody w zasobniku 1 Tank sens. 1 FE

25 Błąd czujnika temperatury wody w zasobniku 2 Tank sens. 2

26 Zestaw słoneczny – czujnik temp. wody wlotowej T-SL water out

27 Zestaw słoneczny – czujnik temp. wody wylotowej T-SL water in FH

28 Zestaw słoneczny – czujnik temp. T-solar battery FF

29 Basen – czujnik temp. wody wlotowej T-Swimming in

30 Basen – czujnik temp. wody wylotowej T-Swimming out

31 Basen – czujnik temp. wody T-Swimming

32 Termostat  w pomieszczeniu 1 T-Remote Air1 F3

33 Termostat w pomieszczeniu 2 T-Remote Air2

Opis błędów 

2. Instrukcje dotyczące obsługi
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Nr Pełna nazwa Wyświetlana nazwa Kod błędu

34 Pompa ciepła – czujnik przepływu HP-Water SW EC

35 Zestaw solarny – czujnik przepływu SL-Water SW F2

36 Basen – czujnik przepływu SW-Water SW F1

37 Zabezpieczenie grzałki dodatkowej 1 Auxi. heater 1 EH

38 Zabezpieczenie grzałki dodatkowej 2 Auxi. heater 2 EH

39 Zabezpieczenie grzałki zasobnika Auxi. -WTH EH

40 Zbyt niskie napięcie prądu stałego lub błąd spadku napięcia DC under-vol. PL

41 Zbyt wysokie napięcie prądu stałego DC over-vol. PH

42 Zabezpieczenie prądu zmiennego (wejście) AC curr. pro. PA

43 Uszkodzenie IPM IPM defective H5

44 Uszkodzenie PFC PFC defective HC

45 Błąd przy uruchomieniu Start failure LC

46 Zanik fazy Phase loss LD

47 Resetowanie modułu sterującego Driver reset P6

48 Przeciążenie sprężarki Com. over-cur. P0

49 Nadmierna prędkość Overspeed P5

50 Błąd obwodu wykrywającego lub błąd czujnika prądu Current sen. LF

51 Desynchronizacja Desynchronize PC

52 Opóźnienie/blokada sprężarki Comp. stalling H7

53 Błąd komunikacji drive-main com. LE

54 Wysoka temperatura promiennika lub modułu IPM lub PFC Overtemp.-mod. P8

55 Błąd czujnika temperatury promiennika lub modułu IPM lub PFC T-mod. sensor P7

56 Błąd obwodu ładowania Charge circuit Pu

57 Nieprawidłowe wejście napięcia prądu zmiennego AC voltage PP

58 Błąd czujnika temperatury płyty sterującej Temp-driver PF

59 Błąd zabezpieczenia stycznika prądu stałego AC contactor P9

60 Zabezpieczenie przed odchyleniem temperatury Temp. drift PE

61
Zabezpieczenie złącza czujnika prądu  

(czujnik prądu niepodłączony do fazy U/V)
Sensor con. PD

62 Błąd komunikacji z jednostką zewnętrzną ODU Com. E6

63 Błąd komunikacji z jednostką wewnętrzną IDU Com. E6

64 Błąd komunikacji z napędem Driver Com. E6

65 Zestaw solarny – przegrzew Solarsuperheat F6

2. Instrukcje dotyczące obsługi
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2. Instrukcje dotyczące obsługi

2.4.4 Podgląd wersji (VERSION)

2.5 USTAWIENIA OGÓLNE

Na stronach ustawień ogólnych użytkownik ma możliwość skonfigurowania ogólnych parametrów, 
np. jednostkę temperatury, języka, wł./wył. pamięci, godziny i daty itp.

Na stronie podglądu wersji użytkownik ma możliwość sprawdzenia wersji programu i protokołu. 

Instrukcja obsługi

1. Na stronie VIEW należy wybrać pozycję „Version”, a następnie nacisnąć przycisk „OK" , aby 
przejść do strony VERSION.

2. Na stronie VERSION wymienione są wersje programu i protokołu.
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Nr Pełna nazwa Wyświetlana 
nazwa

Zakres Domyślnie Uwagi

1 Jednostka 
temperatury

Temp. unit Stopnie Celsjusza/
Fahrenheita

Stopie 
Celsjusza

/

2 Język Language /angielski Angielski /

3 Wł./wył. pamięci On/off memory On/Off (wł./wył.) On (wł.) /

4 Godzina i data Time&Date / / /

5 Sygnał dźwiękowy Beeper On/Off (wł./wył.) On (wł.) /

6 Podświetlenie Back light Podświetlenie/
oszczędzanie 
energii

Oszczędzanie 
energii

„On”: ekran zawsze 
podświetlony „Eco”: bez 
podświetlenia w przypadku 
braku aktywności 
przycisków przez 1 minutę, 
podświetlenie w przypadku 
naciśnięcia przycisku.

2. Instrukcje dotyczące obsługi

Instrukcja obsługi

Na stronie głównej należy nacisnąć przycisk „GEN.” , aby uzyskać dostęp do strony GENERAL SET. 
Na tej stronie można ustawić następujące parametry: „Temp. unit” ( jednostka temp.), „Language” 
( język), „On/off memory” (wł./wył. pamięci), „Time & Date” (godzina i data), „Beeper” (sygnał dźwię-
kowy) i „Back light” (podświetlenie), co zilustrowano poniżej.
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2.5.1 Godzina i data 

Instrukcja obsługi

Na stronie głównej należy nacisnąć przycisk „GEN.” , aby uzyskać dostęp do strony GENERAL SET  
Następnie należy wybrać pozycję „Time & Date” na tej stronie. Następnie przejść do strony ustawień 
„Time & Date”, naciskając przycisk „OK”.

Należy zmienić wartość nastawy, naciskając strzałkę w górę/dół  . Następnie po naciśnięciu przy-
cisku „Save” (zapisz) wyświetli się okno z zapytaniem, czy użytkownik jest na pewno chce zapisać usta-
wienia. Jeśli tak, nacisnąć przycisk „OK” . Jeśli nie, nacisnąć przycisk „Cancel”  (anuluj), aby nie 
zapisywać ustawień. Ustawienia zapisywania aktualizuje się w górnym lewym narożniku sterownika.

2.6 BLOKADA PRZYCISKÓW

2. Instrukcje dotyczące obsługi

Po jej aktywacji przycisku przestają działać.

Instrukcja obsługi

Na stronie głównej należy nacisnąć jednocześnie przyciski góra i dół   i przytrzymać przez 5 sekund.

Pozwala do aktywować lub dezaktywować tę funkcję. Jeśli funkcja jest aktywna, przyciski nie dzia-
łają, a na stronie głównej i na stronie oczekiwania wyświetla się ikona blokady przycisków z napisem 
„Yes” (tak).
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3. Gwarancja 

1. Dostawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na urządzenie od daty sprzedaży.

2. Za datę sprzedaży uznaje się datę wystawienia faktury sprzedaży urządzenia.

3. Dostawca gwarantuje prawidłowe działanie pompy ciepła pod warunkiem poprawnego monta-
żu i użytkowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji.

4. Wszelkie wady/uszkodzenia wynikłe w okresie gwarancji zawinione przez producenta, będą usu-
nięte bezkosztowo przez autoryzowany serwis w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia 
wady/usterki.

5. Zgłoszenia wad/usterek należy dokonywać bezpośrednio na wskazane adresy w zakładce serwis 
na stronie www.cool.pl  lub w punkcie zakupu urządzenia.

6. Termin i sposób naprawy zostanie ustalony indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego.

7. Gwarancją nie są objęte usterki które są zawinione przez użytkownika np.:
a. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
b. Samodzielne dokonywanie przeróbek oraz napraw
c. Instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami
d. Nieodpowiednia jakość wody w tym nagromadzenie kamienia
e. Uszkodzenia transportowe lub niewłaściwe przechowywanie
f. Zbyt wysokie ciśnienie wody
g. Zanieczyszczenie parownika

8. Bez kosztowej obsłudze gwarancyjnej nie podlegają czynności wynikające z eksploatacji, konser-
wacji, regulacji.

9. Wymagany jest przynajmniej jeden odpłatny przegląd konserwacyjny w roku kalendarzowym.

10. Użytkownik ponosi koszty w przypadku:
a. Nieuzasadnionego wezwania serwisu
b. Usunięcia wad/usterek powstałych z winy użytkownika
c. Niemożliwość dokonania naprawy z powodów niezależnych od serwisu
d. Niemożliwość uruchomienia urządzenia

 e.  Innymi nie powstałymi z winy gwaranta czynnikami

11. Warunkiem podjęcia interwencji serwisu jest dowód zakupu urządzenia.

12. Gwarancja ważna jest na terytorium Polski. 

Serwis Fabryczny
PPH COOL
ul. Lipowa 10
05-123 Chotomów
Tel: +48 22 772 64 18 w. 107
Fax: +48 22 772 65 02
e-mail: service@cool.pl

WARUNKI GWARANCJI:



Autoryzowany InstalatorPPH COOL
ul. Lipowa 10
05-123 Chotomów
tel.  22 772 62 82
fax  22 772 64 35
e-mail: pompy@cool.pl

Dział Pomp Ciepła
tel.  22 772 29 36
fax. 22 772 65 02
tel. kom. 664 473 569 (region północ)
tel. kom. 664 473 563 (region południe)

www.cool.pl

Biura handlowe

GDYNIA
ul. Łużycka 3b
81-537 Gdynia
tel./fax 58 661 19 09
tel. kom. 602 377 873
tel. kom. 664 473 572
e-mail: gdynia@cool.pl

KIELCE
ul. Warszawska 214/4
25-414 Kielce
tel./fax 41 345 70 80
tel. kom. 602 377 846
tel. kom. 664 473 565
e-mail: kielce@cool.pl

KRAKÓW
ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
tel./fax 12 254 61 51
tel. kom. 502 136 042
tel. kom. 664 473 575
e-mail: krakow@cool.pl

LUBLIN
ul. Gałczyńskiego 17
20-455 Lublin
tel./fax 81 748 73 40
tel. kom. 602 378 074
tel. kom. 664 473 559
e-mail: lublin@cool.pl

POZNAŃ
ul. Świetlana 12/1a
60-151 Poznań
tel./fax 61 663 28 84
tel. kom. 602 799 663
tel. kom. 602 333 141
e-mail: poznan@cool.pl

WARSZAWA
ul. Lipowa 10
05-123 Chotomów
tel./fax 22 772 28 02
tel. kom. 602 725 266
tel. kom. 602 473 561
e-mail: warszawa@cool.pl


