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Az üzembe helyező neve
A vásárlás dátuma
n Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a
vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák
merülnének fel.

OLVASSA EL EZT A
KÉZIKÖNYVET
Számos hasznos útmutatást talál itt a Hydro Kit helyes
kezelésére és karbantartására vonatkozóan. Egy kis
odafigyeléssel sok időt és pénzt takaríthat meg klímaberendezésének élete során. Mielőtt a segélyszolgálatot
hívná, itt sok általános problémára találhat megoldást.
Ha átolvassa a Zavarelhárítási tanácsok c. részt,
lehetséges, hogy egyáltalán nem kell hívnia a szervizt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A készülék javításával vagy karbantartásával kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.
• A készülék felszerelését szakemberrel végeztesse el.
• Kisgyermekek vagy sérült személyek nem használhatják
felügyelet nélkül a Hydro Kit berendezést.
• Kisgyerekek ne játsszanak a Hydro Kit készülékkel.
• Ha a hálózati kábelt cserélni kell, ezt csak felhatalmazott személy végezheti, eredeti tartalék-alkatrészek
felhasználásával.
• A szerelést a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően csak erre felhatalmazott szakember végezheti.

2 Hydro Kit

Biztonsági óvintézkedések

Biztonsági óvintézkedések
A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi előírásokat.
n Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat.
Ezek súlyosságát az alábbiak jelzik.

FIGYELEM!

Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.

VIGYÁZAT!

Ez a jel sérülés vagy károsodás lehetőségére figyelmeztet.

FIGYELEM!
Ne használjon hibás vagy a
alulméretezett kismegszakítót.
A készüléket mindig külön erre
a célra szolgáló megszakító
után kell szerelni.

Ne használjon hálózati csatlakozósort. A készüléket mindig külön erre a célra szolgáló áramkörrel és kismegszakítóval kell szerelni.

• Fennáll az áramütés
veszélye.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

• Ellenkező esetben tüzet
vagy áramütést okozhat.

Az elektromos szerelési
munkákat a márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal végeztesse
el. Ön sohase szerelje szét
vagy javítsa a terméket.

A kábelezési rajz szerint
mindig földelje a készüléket. A földelést ne csatlakoztassa gázcsőre, vízcsőre, villámhárítóra
vagy a telefonvonal földelésére.

Biztonságosan szerelje
fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

• Fennáll a por, víz stb. miatti
tűz vagy áramütés veszélye.

Megfelelően méretezett
biztosítót vagy kismegszakítót használjon.

A hálózati kábelt ne alakítsa
át és ne toldja meg. Ha a
hálózati kábelen repedések
vannak, a szigetelés lehámlott vagy megrongálódott,
akkor ki kell cserélni.

A felszereléshez, leszereléshez vagy visszaszereléshez mindig forduljon a
márkakereskedőhöz vagy
egy hivatalos szervizközponthoz.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

• Fennáll a tűz, áramütés,
robbanás vagy sérülés
veszélye.
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Mindig földelje a készüléket.

Biztonsági óvintézkedések

Ne szerelje a terméket
hibás állványra. Ügyeljen
arra, hogy a felszerelési
hely állapota az idő során
ne romoljon.

A kültéri egységet ne
szerelje mozgó alapra,
illetve olyan helyre,
ahonnan leeshet.

Ha a készülékbe nedvesség jut (elárasztás vagy
víz alá merülés), keressen fel egy hivatalos
szakszervizt és az ismételt használatba vétel
előtt javíttassa meg.

• Emiatt a készülék leeshet.

• Ha a kültéri egység leesik,
akkor anyagi kárt, személyi
sérülést, sőt halált is okozhat.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Ellenőrizze az alkalmazott
hűtőközeget. Kérjük,
ellenőrizze a készülék
típustábláján.

Ne használjon sérült vagy
meglazult hálózati csatlakozót, hálózati aljzatot
vagy hálózati kábelt.

Nedves kézzel ne érintse
meg, ne üzemeltesse,
illetve ne javítsa a készüléket.

• A nem megfelelő hűtőközeg miatt a készülék rendellenesen működhet.

• Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.

• Fennáll az áramütés vagy
a tűz veszélye.

A hálózati kábel közelében ne legyen fűtőtest
vagy más fűtőberendezés.

Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre. A
készüléket vízforrásoktól
távol szerelje fel.

Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy
éghető anyagokat a termék közelében.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

• Fennáll a tűz, a meghibásodás vagy az áramütés
veszélye.

• Tűzveszély áll fenn.

A beltéri/kültéri kábelezés csatlakozásait szorosan rögzíteni kell és a
kábeleket úgy kell vezetni, hogy ne hasson rájuk
olyan erő, ami kifelé
húzná őket a csatlakozókból.

A csomagolóanyagokat
biztonságosan tárolja (például a felszerelés vagy
szerviz után megmaradó
csavarok, szögek, eltört
darabok stb.), dobja ki a
csomagoláshoz használt
műanyagzacskókat.

Ellenőrizze, hogy a hálózati eszköz nem szennyezett-e, nem lazult-e meg
vagy tört-e el, csak
ezután kapcsolja be a
tápfeszültséget.

• A szennyezett, laza vagy
• A helytelen vagy laza csat- • A gyerekek játszhatnak
lakozás melegedést vagy
velük, és ez sérülést okoz- törött hálózati eszköz tüzet
vagy áramütést okozhat.
tüzet okozhat.
hat.
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Csak a tartalékalkatrészlistán szereplő alkatrészeket használja. Ne
módosítsa a készüléket.

A beltéri egység feszültségsokszorozó kondenzátora nagyfeszültséget állít
elő az elektromos alkatrészek számára. A javítás
megkezdése előtt teljesen
süsse ki a kondenzátort.

Az egység felszerelését a
mellékelt szerelőkészlet
használatával kell végezni.

• A töltött kondenzátor áramütést okozhat.

• Egyébként a készülék lees- • A nem megfelelő alkatrészek használata áramütést,
het és súlyos sérülést
túlzott melegedést vagy
okozhat.
tüzet okozhat.

Szorosan zárt helyen ne
üzemeltesse hosszú
ideig a készüléket.
Rendszeresen szellőztessen.

Működés közben ne nyissa fel a készülékház előlapját vagy rácsát. (Ne
érintse meg az elektrosztatikus szűrőt, ha van
ilyen a készülékben.)

• Oxigénhiány léphet fel, és
ez egészségkárosodást
okozhat.

• Fennáll a személyi sérülés, • Fennáll az áramütés vagy
a tűz veszélye.
áramütés, rongálódás
veszélye.

Rendszeresen szellőztesse a helyiséget, ha ott
kályha vagy egyéb fűtőberendezés stb. van.

Oxigénhiány léphet fel,
és ez egészségkárosodást okozhat.

Ügyeljen arra, hogy senki
(főleg gyerekek) ne léphessen vagy eshessen a
kültéri egységre.

• Oxigénhiány léphet fel, és
ez egészségkárosodást
okozhat.

• Fennáll az áramütés
veszélye.

• Ez személyi sérülést okozhat és a készülék megrongálódhat.

Ügyeljen, hogy üzem
közben ne húzódhasson
ki vagy sérüljön meg a
hálózati kábel.

SEMMIT se tegyen a
hálózati kábelre.

Ha éghető gáz szivárog,
zárja el a gázt mielőtt a
terméket bekapcsolná, és
az ablakot kinyitva szellőztessen ki.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

• Ne használja a telefont és
ne működtessen semmilyen kapcsolót. Tűz- vagy
robbanásveszély áll fenn.

Ha a termék különös
hangot ad, szag vagy
füst jelenik meg, azonnal
kapcsolja le a kismegszakítót és a hálózati
kábelt csatlakoztassa le
a hálózati feszültségről.

MAGYAR
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VIGYÁZAT!
A készüléket két vagy
több személynek kell felemelnie és szállítania.

Ne szerelje a készüléket
olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri
szélnek (sós permetnek).

A készüléket vízszintezve
kell felszerelni.

• El kell kerülni a személyi
sérülést.

• Ez a termék korrózióját
okozhatja.

• A rezgés vagy zaj elkerülése érdekében.

A készüléket ne szerelje
fel olyan helyen, ahol a
kültéri egység zaja vagy
az általa termelt hő zavarhatja a szomszédságot,
vagy kárt okozhat.

A készülék felszerelése
vagy javítása után mindig ellenőrizze a gázszivárgást (hűtőközeg).

Ne használja a készüléket
speciális célokra, pl. étel,
műalkotások stb. megóvására. Ez egy fogyasztói klímaberendezés, nem pedig
precíziós hűtőrendszer.

• Ez gondot jelenthet a
szomszédságnak és vitákra adhat okot.

• Ha nem elegendő a hűtőközeg mennyisége, a
készülék meghibásodhat.

• Fennáll a károsodás vagy
anyagi kár veszélye.

Ne torlaszolja el a bevagy kilépő levegőáramot.

A tisztogatáshoz puha
rongyot használjon. Ne
használjon agresszív
tisztítószereket, oldószereket, csöpögő vizet stb.

Ne lépjen rá a készülékre
és ne helyezzen rá semmit (kültéri egységek)

• Ez a készülék károsodását • Fennáll a tűz és áramütés
veszélye, valamint a
okozhatja.
készülék műanyag részei
megsérülhetnek.

• Fennáll a személyi sérülés
és a készülék károsodásának veszélye.

A légkondicionáló működése közben a levegő beés kimeneti nyílásain ne
dugja be a kezét és semmilyen más tárgyat.

Legyen óvatos a termék
kicsomagolása és felszerelése során.

Ha a javítás során a hűtőgáz szivárog, ne érintse a
szivárgó gázt.

• Az éles és mozgó alkatrészek sérülést okozhatnak.

• Az éles peremek sérülést
okozhatnak.

• A hűtőgáz égési sérülést
(hideg égés) okozhat.
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Az eltávolítás vagy leszerelés során ne döntse
meg a készüléket.

A készülék burkolatának
Ha a felszerelés során a
hűtőgáz szivárog, azonnal leszerelését, a hűtőolaj
szellőztesse ki a területet. és az alkatrészek kezelését a helyi és nemzeti
előírásoknak megfelelően kell végezni.

• A kondenzvíz kicsöpöghet. • Ellenkező esetben egészségkárosodást szenvedhet.
A légkondicionáló hideg vagy meleg
légáramlata ne érjen közvetlenül bőrt,
gyereket vagy növényt.

A magasan elhelyezett készülék tisztításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló széket vagy létrát.

• Ez egészségkárosodást okozhat.

• Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.

MAGYAR
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A készülék bemutatása
Jellemző elhelyezés

Víz ki

Gáz-oldal
Folyadék-oldal

Víz be
Leeresztés

VIGYÁZAT!
A beltéri egység értékére külön tápellátást használjon. (Ne a kültéri egység hálózati csatlakozóját használja.)
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Távvezérlő

ڸ

ۀ
ڿ
ھ
ڽ
ہ
ۂ

ڹ
ں
ڻ

ZDWHU
KHDWLQJ
WHPS
RSHU
PRGH

ڼ

ۃ
ۄ
Megnevezés
Kijelző
Hőmérséklet módosítása gomb
Vízmelegítést engedélyező/letiltó gomb
Bekapcsoló gomb
Üzemmódválasztó gomb
Csendes üzemmód be-/kikapcsoló gomb
Hőmérséklet-beállító gomb
Hőmérséklet-ellenőrző gomb
Funkcióbeállító gomb
Programozó gomb
Nyíl-gombok (fel, le, bal, jobb)
Beállítás/törlés gomb
ESC gomb

h Előfordulhat, hogy a szürkével jelölt funkciók nem használhatók és nem jelennek meg a kijelzőn.
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2
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5
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Használati útmutató
Állapotjelzések
VÍZSZIVATTYÚ
Ez az ikon jelzi, ha a szivattyú működésben van.

KIEGÉSZÍTŐ NAPENERGIÁS HŐSZIVATTYÚ
Ez az ikon jelzi, ha a kiegészítő napenergiás hőszivattyú működésben van.
MEGJEGYZÉS : Mivel a kiegészítő napenergiás hőszivattyú felszerelése nem kötelező, de a
feltételek megléte esetén ajánlott, ez az ikon akkor is látható, ha a kiegészítő napenergiás
hőszivattyú nincs felszerelve.

JÉGTELENÍTÉS
Ez az ikon jelzi, ha a jégmentesítés működésben van.
Fűtés vagy fürdővíztartály-melegítés üzemmódban az alacsony kültéri hőmérséklet és
páratartalom miatt a kültéri hőcserélő befagyhat.
Ilyen esetben a készülék jégtelenítés üzemmódba kapcsol.
Ilyenkor a működés iránya megfordul, és a beltéri egység hőjét a befagyás megelőzése
érdekében a kültéri rendszerbe irányítja.
Ez az üzemmód automatikusan működik.

A LEGKISEBB HŐMÉRSÉKLET FENNTARTÁSA
Az üzemmód célja, hogy a hőmérséklet fenntartásával megakadályozza a vízcső befagyását.

KÜLTÉRI
Ez az ikon jelzi, ha a kültéri egység működésben van.

GYEREKZÁR
NINCS FUNKCIÓJA

10 Hydro Kit

Használati útmutató

KÖZPONTI VEZÉRLŐ
Ez az ikon jelzi, ha a készüléket a központi vezérlő irányítja.

TERMOSZTÁT
Ez az ikon jelzi a termosztáttal való kapcsolatot.

KISEBB ZAVAR
Ez az ikon jelzi, ha kisebb zavar lépett fel.

SÚLYOS ZAVAR
Ez az ikon jelzi, ha súlyos zavar lépett fel.

MAGYAR
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Üzemmódváltás
A készülék bekapcsolása és az üzemmód kijelölése.

1

A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.

2

Az üzemmódot az OPER MODE gomb megnyomásával lehet kijelölni.

Hűtés üzemmód

Fűtés üzemmód

Időjárásfüggő üzemmód

Üzemmód
• Fűtés üzemmód - A készülék meleg vizet állít elő padlófűtéshez vagy ventilátoros (FCU) fűtéshez.
• Időjárásfüggő fűtés üzemmód - Ebben üzemmódban az előre programozott hőmérsékleti profil alapján a készülék automatikusan határozza meg a fűtés bekapcsolási
hőmérsékletét.

A kívánt hőmérséklet beállítása

1

Az üzemmódot a SET TEMP gomb megnyomásával lehet kijelölni.

Szobahőmérséklet

2

Víz hőmérséklete

Fürdővíz-tartály hőmérséklete

A kívánt hőmérsékletet minden üzemmódban a hőmérséklet beállítása gombbal lehet beállítani.
A hőmérséklet növelése

A hőmérséklet csökkentése

j Megjegyzés
: A hőmérséklet minden gombnyomással 1 °C-ot nő
: A hőmérséklet minden gombnyomással 1 °C-ot csökken
• Az egyes üzemmódok beállítható hőmérséklet-tartományát a telepítéskor lehet beállítani.
Lásd a 11-15 funkciókódot.
• A szobahőmérséklet beállítása akkor használható, ha telepítve van a szobahőmérséklet távérzékelője (külön megvásárolható). Lásd a 03 funkciókódot.
• A fürdővíz-tartály hőmérsékletének beállítása akkor használható, ha van víztartály.
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Időjárásfüggő üzemmód
Ez az üzemmód csak fűtésre használható.
Az energiatakarékosság és a lehető legnagyobb kényelem érdekében a beállított kívánt hőmérséklet
a kültéri hőmérsékletet követi. Ha a kültéri hőmérséklet csökken, a ház fűtőteljesítménye automatikusan nő, hogy fenntartsa a kívánt hőmérsékletet. Az üzembe helyezés során a telepítést végző szakember minden paramétert beállít és azokat a környezeti jellemzőkhöz igazítja.

1

Az OPER MODE gombbal válassza az időjárásfüggő üzemmódot.

2

A hőmérséklet-beállító gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

: Időjárásfüggő üzemmód ikonja

Pl.) A hőmérséklet-profil csökkentése 3 °C-kal (a
szoba levegő-hőmérséklete alapján):
<Hőmérséklet-beállítási lépés (egység: °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Hideg

Meleg

Hőmérséklet ellenőrzése

1

: Szobahőmérséklet

Az egyes hőmérsékletek ellenőrzéséhez nyomja meg többször a
VIEW TEMP gombot.
(A gomb megnyomásakor a
tényleges szobahőmérséklet
jelenik meg 5 másodpercig.)

: Bemeneti hőmérséklet
: Kimeneti hőmérséklet
: Fürdővíz-tartály hőmérséklete
(CSAK fürdővíz-melegítés
üzemmódban jelenik meg.)
: Napenergiás hőmérséklet megtekintése (CSAK napenergiás fürdővíz-melegítés üzemmódban
jelenik meg.)

Hőmérséklet

Hőmérséklet-tartomány

Levegő

Lo

11°C(51°F) ~ 39°C(102°F)

tényleges hőmérséklet

39°C(102°F) felett

Hi

0°C(32°F) alatt [ 40°C(104°F) *alatt ]

Lo

0°C(32°F) ~ 92°C(197°F) [*40°C(104°F) ~ 120°C(248°F) ]

tényleges hőmérséklet

92°C(197°F) felett [ 120°C(248°F) * felett ]

Hi

[* : Napenergiás hőmérséklet]
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Víz

Kijelzés

11°C(51°F) alatt

Használati útmutató

Gyerekzár
Ezzel a funkcióval meg lehet akadályozni, hogy a gyerekek vagy mások használják a vezérlőt.
A funkcióbeállító gombbal lépjen a felhasználói
beállítások menüjébe. (A szegmens villogni kezd.)

1

2

A befejezéshez nyomja meg a beállítás/törlés
gombot. A szegmens eltűnik.

3

A gyerekzár bekapcsolt állapotában bármely
gomb (kivéve a hőmérséklet-ellenőrző és a beállítás/törlés gombot) megnyomásakor a
ikon és
a „CL” kijelzés jelenik meg 3 másodpercre.

4

A funkció kikapcsolásához addig tartsa nyomva
a funkcióbeállító gombot, hogy a
ikon villogni kezdjen, majd nyomja meg a beállítás/törlés
gombot.
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Használati útmutató

Hibakód kijelzése
A beltéri egység bármilyen hibája esetén a távvezérlő kijelzőjén a hibakód jelenik meg.

Kisebb zavar
A beltéri egységben probléma van. Ezt a zavart a legtöbb esetben az érzékelők okozzák. Ebben az esetben a Hydro Kit vészhelyzeti üzemmódban működhet
(csak fűtés).

<Kijelző>

Súlyos zavar
A kültéri egységben probléma van.

<Kijelző>

Kritikus hiba
Kritikus hiba esetén a készülék feltétel nélkül leáll.
Ilyenkor a kijelzőn felváltva a „CH” kijelzés és a hibakód jelenik meg.

MAGYAR

<Kijelző>
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Használati útmutató

A pontos idő beállítása
Be lehet állítani a pontos időt.
A programozó gombot 3 másodpercig nyomva tartva lépjen az órabeállítás üzemmódba.

1

2

A bal-jobb gombokkal állítsa be a napot.

3

A le-gombbal álljon az AM/PM (délelőtt/délután) részre és állítsa be. (Az
AM/PM szegmens villogni kezd.)

4

A jobb-gombbal álljon az óra értékére.
(Az „óra” szegmens villogni kezd.)

5

A fel-le gombokkal állítsa be az órát.

6

A jobb-gombbal álljon a perc értékére.
(A „perc” szegmens villogni kezd.)

7

A fel-le gombokkal állítsa be a percet.

8

A befejezéshez nyomja meg a beállítás/törlés gombot.

9

Az ESC gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép.
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Használati útmutató

Programozás: egyszerű időzítés beállítása
Az időzítést be és ki lehet kapcsolni. (CSAK a készülék készenléti állapotában engedélyezze.)
A programozás gombbal lépjen a programozás menüjébe. (A szegmens villogni kezd.)

1

2

A fel-le gombokkal állítsa be az időzítés
időtartamát.

3

A befejezéshez nyomja meg a beállítás/törlés gombot.

4

Az ESC gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép.

Programozás: elalvási időzítés beállítása
Az elalvási (kikapcsolási) időzítést ki lehet kapcsolni. (CSAK a készülék üzemelése közben engedélyezze.)
A programozás gombbal lépjen a programozás
menüjébe. A programozás gombot többször
megnyomva válassza a [sleep reservation]
menüpontot. (A szegmens villogni kezd.)

1

A fel-le gombokkal állítsa be az időzítés
időtartamát.

3

A befejezéshez nyomja meg a beállítás/törlés gombot.

4

Az ESC gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép.
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Használati útmutató

Programozás: bekapcsolási időpont beállítása
A funkcióval a bekapcsolás időpontját lehet beállítani.

1

A programozás gombbal lépjen a programozás
menüjébe. A programozás gombot többször
megnyomva válassza a [on reservation] menüpontot. (A szegmens villogni kezd.)

2

A fel-le gombokkal állítsa be az AM/PM
kijelzést.

3

A jobb-gombbal álljon az óra értékére.
(Az „óra” szegmens villogni kezd.)

4

A fel-le gombokkal állítsa be az órát.

5

A jobb-gombbal álljon a perc értékére.
(A „perc” szegmens villogni kezd.)

6

A fel-le gombokkal állítsa be a percet.

7

A befejezéshez nyomja meg a beállítás/törlés gombot.

8

Az ESC gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc
múlva automatikusan kilép.
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Használati útmutató

Programozás: kikapcsolási időpont beállítása
Programozás: kikapcsolási időpont beállítása
A programozás gombbal lépjen a programozás menüjébe. A programozás gombot többször megnyomva válassza a [off reservation]
menüpontot. (A szegmens villogni kezd.)

1

2

A fel-le gombokkal állítsa be az AM/PM
kijelzést.

3

A jobb-gombbal álljon az óra értékére.
(Az „óra” szegmens villogni kezd.)

4

A fel-le gombokkal állítsa be az órát.

5

A jobb-gombbal álljon a perc értékére.
(A „perc” szegmens villogni kezd.)

6

A fel-le gombokkal állítsa be a percet.

7

A befejezéshez nyomja meg a beállítás/törlés gombot.

8

Az ESC gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc
múlva automatikusan kilép.

MAGYAR
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Használati útmutató

Programozás: heti programozás
A heti programozás az óra beállítása után lép életbe.
A heti programozás az óra beállítása után lép
életbe. A programozás gombot többször megnyomva válassza a [Weekly reservation]
menüpontot. (A szegmens villogni kezd.)

1

2

A bal-jobb gombokkal állítsa be a napot.

3

A fel-le gombokkal állítsa be a művelet
számát.

4

A jobb-gombbal álljon az óra értékére.
(Az „óra” szegmens villogni kezd.)

Bekapcsolási időpont

5

A fel-le gombokkal állítsa be a bekapcsolás óráját.

A jobb-gombbal álljon a perc értékére.
(A „perc” szegmens villogni kezd.)

6
7

A fel-le gombokkal állítsa be a bekapcsolás percét.

8

A jobb-gombbal álljon a kikapcsolási idő
„óra” értékére. (Az „óra” szegmens villogni kezd.)

Kikapcsolási időpont

20 Hydro Kit

Használati útmutató

9

Az 5.-7. lépés megismétlésével állítsa be a
kikapcsolás időpontját. A módszer ugyanaz.

10

A befejezéshez nyomja meg a beállítás/törlés gombot. Ekkor a nap neve
alatt egy vonal jelenik meg.

A 2.-10. lépés megismétlésével állítsa
be a többi nap programozását is. A
módszer ugyanaz.

11

12

Az ESC gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép.

<Megjegyzés>
A heti programozás bemutatása
<Bekapcsolási időpont>

Művelet
Kezdés időpontja
-tól
<Bekapcsolási időpont>

<Kikapcsolási időpont>

-ig
Kikapcsolási időpont
<Kikapcsolási időpont>

h Naponta két művelet programozható, ami heti 14 műveletet jelent.

MAGYAR
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Használati útmutató

Programozás: szabadság programozása
A funkcióval bizonyos napokra le lehet állítani a készülék működését.
A programozás gombbal lépjen a programozás
menüjébe. A programozás gombot többször
megnyomva válassza a [Holiday reservation]
menüpontot. (A szegmens villogni kezd.)

1

2

A bal-jobb gombokkal állítsa be a napot.

3

A befejezéshez nyomja meg a beállítás/törlés gombot, a kijelölt nap eltűnik.

4

Az ESC gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép.
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A termosztát használata

A termosztát használata
Az ebben a fejezetben gyakran említett termosztát egy harmadik fél gyártmánya. Az LG Electronics
nem szállítja a termosztátot. Ezt 3. féltől lehet beszerezni. A szobai termosztátot a készülék egyszerű
és kényelmes vezérlésére lehet használni. Ebben a fejezetben a termosztát hatékonyabb és megfelelőbb használatához adunk tájékoztatást.

VIGYÁZAT!
1. Egyes elektromechanikus termosztátokban a kompresszor védelme érdekében belső késleltetést alkalmaznak. Ilyen esetben az üzemmódváltás hosszabb ideig tarthat, mint ahogy a felhasználó várná. Ha a termosztát lassan reagál, alaposan olvassa el a használati útmutatóját.
2. A termosztáton beállítható hőmérséklet-tartomány különbözhet a készülék hőmérséklet-tartományától. A kívánt fűtési hőmérsékletet a készülék hőmérséklet-tartományán belül kell beállítani.

A termosztát használata
A bekapcsolás és kikapcsolás, a kívánt hőmérséklet beállításának, az üzemmód változtatásának
módját lásd a termosztáthoz mellékelt használati útmutatóban.

A termosztát használata a távvezérlővel
• Termosztát használata esetén a következő funkciók használhatók:
•

SET TEMP gomb

•

VIEW TEMP gomb

•

Hőmérséklet-beállító gomb (*)

•

Fürdővíz-melegítést engedélyező/letiltó gomb

(*) : A készülék nem a távvezérlőn beállított hőmérsékletnek megfelelően kapcsol be és ki.
A be- és kikapcsolást a termosztát jele vezérli.
• Termosztát használata esetén a következő funkciók NEM használhatók:
Üzemmódválasztás (hűtés/fűtés/időjárásfüggő)

•

Időzítés

•

Be-/kikapcsolás

MAGYAR

•
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Vészműködtetés
• A fogalmak definíciója
- Zavar : olyan probléma, ami leállíthatja a rendszer működését, de a korlátozott működés szakember beavatkozása nélkül ideiglenesen visszaállítható.
- Hiba : olyan probléma, ami leállíthatja a rendszer működését, de a működés CSAK szakember
beavatkozásával állítható vissza.
- Vészhelyzeti üzemmód : ideiglenes fűtés üzemmód a rendszer „zavar” problémája esetén.
• A „zavar” fogalom bevezetésének célja
- A légkondicionálóktól eltérően a Hydro kit alapvetően egész télen, a rendszer leállítása nélkül
működik.
- Ha a rendszerben a működése szempontjából nem kritikus probléma lép fel, akkor fűtés céljából
a felhasználó döntése szerint ideiglenesen tovább működhet a vészhelyzeti üzemmódban.
• Zavarok osztályozása
- A zavarok a probléma súlyossága szerint két osztályba sorolhatók: Kisebb zavar és súlyos zavar
- Kisebb zavar: a beltéri egység problémája. Ezt a zavart a legtöbb esetben az érzékelők okozzák.
A kültéri egység vészhelyzeti üzemmódban működik, amit a beltéri egység NYÁK-ján a 4. DIPkapcsolóval lehet konfigurálni.
- Súlyos zavar: a kültéri egység problémája.
- Külső zavar: a külső eszköz, pl. víztartály-fűtés problémája. Ilyen esetben az üzemmód úgy tekinti, mint ha a hibás külső eszköz nem lenne telepítve.
• Vészműködtetés szintje
- Ha a rendszerben zavar lép fel, akkor leáll és a felhasználó döntésére vár: a szerviz értesítése
vagy a vészhelyzeti üzemeltetés indítása.
- A vészhelyzeti üzem bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Ez az üzemmód két előkészített szinten működhet: magas hőmérsékletű és alacsony hőmérsékletű program.
- Vészhelyzeti üzemmódban nem lehet beállítani a hőmérsékletet.

DIP-kapcsoló

Kimenő víz
hőmérséklete

Szoba
hőmérséklete

Fürdővíz-tartály
hőmérséklete

Magas hőmérsékletű
program

KI

50℃(122℉)

24℃(75℉)

50℃(122℉)

Alacsony hőmérsékletű
program

BE

30℃(86℉)

19℃(66℉)

50℃(122℉)
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A termosztát használata
• Vészhelyzeti üzemmódban a következő funkciók használhatók:
-

Be-/kikapcsolás

-

VIEW TEMP gomb (*)

-

Hőmérséklet-beállító gomb (*)

-

Fürdővíz-melegítést engedélyező/letiltó gomb

(*) : A hibás érzékelő által mért hőmérséklet megjelenítése: „- -”.
A készülék nem a távvezérlőn beállított hőmérsékletnek megfelelően kapcsol be és ki.
Ezt a termosztár jele vezérli.

• Vészhelyzeti üzemmódban a következő funkciók NEM használhatók:
-

Üzemmódválasztás (fűtés/időjárásfüggő)

-

Időzítés

-

SET TEMP gomb

• Duplikált zavar: külső eszköz hibája + kisebb vagy súlyos zavar.
- Ha egyidejűleg külső zavar és kisebb (vagy súlyos) zavar is fellép, a rendszer a kisebb (vagy
súlyos) zavarnak ad elsőbbséget, és úgy működik, mintha kisebb (vagy súlyos) hiba állna fenn.
- Emiatt vészhelyzeti üzemmódban a vízmelegítés sokszor nem lehetséges. Ha vészhelyzeti
üzemmódban a fürdővíz nem melegszik fel, ellenőrizze a víz érzékelőjét és kábelezését.
• Hálózat-kimaradás esetén a hálózati feszültség újbóli megjelenésekor a vészhelyzeti üzemmód nem folytatódik automatikusan.
- Normál üzemmódban hálózat-kimaradás esetén a készülék tárolja az üzemi információkat és a
hálózati feszültség újbóli megjelenésekor automatikusan újraindul.
- Vészhelyzeti üzemmód esetén azonban a készülék védelme érdekében az automatikus újraindítás le van tiltva.
- Ezért ilyen esetben a készüléket a felhasználónak kell újraindítania.

MAGYAR
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Karbantartás és szerviz
Karbantartási tevékenységek
A készülék optimális üzemkészségének biztosítása érdekében rendszeresen, lehetőség szerint
évente számos ellenőrzést kell végrehajtani a készüléken és a kábelezésen. Ezt a karbantartást egy
helyi szakembernek kell elvégeznie.

Ha a készülék nem működik....
VIGYÁZAT!
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, erősen javasoljuk, hogy NE KAPCSOLJA KI A TÁPELLÁTÁSÁT.
• Ha nincs tápellátás, a készülék egyes védelmi műveletei (pl.
vízszivattyú beszorulásának megelőzése) nem hajtódnak
végre.

A következő esetekben azonnal értesítse a szervizt
1. Bármilyen rendellenesség, pl. égett szag, erős zaj stb. Kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót. Ilyen esetben ne próbálja meg javítani vagy újraindítani a rendszert.
2. A hálózati kábel túl forró vagy megrongálódott.
3. Az öndiagnózis hibakódot jelenít meg.
4. Víz szivárog a beltéri egységből.
5. Bármelyik kapcsoló, kismegszakító (biztonsági, ÉV) vagy biztosító nem megfelelően működik.
A teljesítmény csökkenésének megelőzése érdekében a felhasználónak rendszeresen ellenőriznie és tisztítania kell a készüléket.
Speciális esetekben ezeket a tevékenységeket csak a szervizszemélyzet végezheti el.
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Karbantartás és szerviz

Használati útmutató
n A Hydro Kit működése közben soha ne húzza ki a tápegység vezetékét.
Először a Hydro Kit-et követő kültéri egységét állítsa le, csak utána húzza ki a tápegység vezetékét.

FIGYELEM!
Ha működés közben húzza ki a tápegység vezetékét, az a termék meghibásodásához vezethet,
mivel a lemezes típusú hőcserélő lefagyhat és fölrobbanhat.
n Akkor se húzza ki a tápegység vezetékét, ha a “CH14” hiba fordul elő.
Mivel ez a hiba a víz áramlásának hiányából adódik, ezért távolítsa el a vízcső belsejéből, és a
szűrőből a lerakódásokat, a vízkövet és az idegen anyagokat (por, homok, szennyeződés, rozsda)
a víz szabad áramlásának biztosítása érdekében. A szűrő megtisztítása után távolítsa el a hibaüzenetet (nem jelenik meg), kapcsolja ki a Hydro Kit-et követő kültéri egységet, majd húzza ki a
Hydro Kit tápegységének a vezetékét. Majd csatlakoztassa a tápegység vezetékét és normál
üzemmódban indítsa újra az egységet.

FIGYELEM!
A javítást ki kell fizetni, ha a rendszer hibáját a szűrő eltömődése okozta.
A szűrő tisztítási intervalluma: 3 havonta egyszer és amint a CH14 hiba előfordul.
n Ha rendszer leáll és bármely hibaüzenet (CH ???) megjelenik, kövesse az alábbi utasításokat.
Ne távolítsa el a Hydro Kit tápegységét. Vegye fel a kapcsolatot az L.G ügyfélszolgálatával.
n Ne cserélgesse véletlenszerűen a vízcsöveket. Vízcsövek cseréje esetén előfordulhat idegen
anyag bekerülése a rendszerbe és buborékképződés is. Ez a Hydro Kit lemezes típusú hőcserélőjének lefagyásához vezethet.
Ha a vízcsövek cseréje elengedhetetlenné válik, csak azután tegye, hogy eltávolította a csöveket
a Hydro Kit-ről. Az új csövek belsejét alaposan ki kell mosni, hogy ne maradjon bennük semmilyen
idegen anyag, és csak azután szabad csatlakoztatni a Hydro Kit-hez.
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Hibaelhárítási tanácsok. Takarítson meg időt és pénzt!
Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket.... Ha a probléma fennmarad, értesítse a forgalmazót.
Jelenség

Magyarázat
• Rosszul állította be az időzítést?

A Hydro Kit nem működik.
A helyiségben rossz szag van.

• A biztosító kiégett vagy a kismegszakító leoldott?
• Ellenőrizze, hogy a szag nem a helyiségben található falakból,
szőnyegekből, bútorokból vagy ruhákból származik-e.

A Hydro Kit újraindítás után kb. • Ez a szerkezet védelme miatt van.
3 percig nem működik.
• Várjon kb. 3 percig és a készülék működni kezd.
A hűtés vagy fűtés hatékonysága
romlott.

• Lehet, hogy a Hydro Kit első bekapcsolásakor a helyiség túl
meleg volt. Hagyjon időt arra, hogy lehűljön.
• Helytelen a beállított hőmérséklet?

A készülék zajosan működik.

• A hűtőközeg áramlásának a hangja.
- A rendszer indulása vagy leállása során hallani lehet a hűtőközeg áramlásának hangját.
• A beltéri egység hőcserélőjének hangja.
- Hűtés üzemmódban a víz megfagyása vagy olvadása miatt
hang hallható a beltéri egység hőcserélőjéből.
• A víz zaja.
- A készülék indításakor vagy leállításakor a vízcsövezésből
hangot lehet hallani.
• Jégtelenítés közben.
- A víz felolvasztása közben a készülék hangot adhat.

A kültéri egységben gőz keletkezik.

• Gőz távozik a kültéri hőcserélőből.
- A jégtelenítés során a kültéri hőcserélőn megolvad a jég, ezért
gőz keletkezik.

A távvezérlő kijelzője halvány,
vagy egyáltalán nem működik.

• A hálózati kismegszakító leoldott?
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