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todistamaan ostopäivän sekä takuuasioita varten.

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS
Näistä ohjeista löydät monia hyödyllisiä ohjeita AWHP-laitteen käytöstä ja huollosta. Pienillä ennaltaehkäisevillä toimilla voit säästää
huomattavasti aikaa ja rahaa ilmastointilaitteen käyttöiän aikana.
Vianetsintäohjeista löydät myös vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Jos katsot ensin meidän Vianetsintävinkit, ei ehkä huoltoon
tarvitse ottaa yhteyttä.

VAROITUS
• Laitteen korjaus- ja huoltotoimet on annettava valtuutetun
huoltoteknikon tehtäväksi.
• Laitteen asennus tulee suorittaa ammattitaitoisen asentajan
toimesta.
• AWHP-laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi ilman
valvontaa.
• Huolehdi siitä, että lapset eivät pääse leikkimään AWHP-laitteella.
• Virtajohto on tarvittaessa vaihdettava valtuutetun huoltoteknikon toimesta ja käyttäen vain aitoja varaosia.
• Asennus tulee suorittaa voimassa olevien kansallisten kytkentästandardien mukaisesti.
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Turvaohjeet

Turvaohjeets
Noudata seuraavia ohjeita, jotta välttäisit henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
■ Ohjeiden laiminlyönnistä johtunut virheellinen toiminta voi aiheuttaa haittaa ja vahinkoja.
Ohjeiden tärkeyteen viitataan seuraavin merkinnöin.
Tämä symboli viittaa vakavaan loukkaantumisen kuolemanvaaraan.
Tämä symboli viittaa vakavan loukkaantumisen tai vaurioiden vaaraan.

Maadoita laite aina.

• Ohjeen noudattamatta jättäminen aiheuttaa sähköiskun
vaaran.

Älä käytä viallista tai riittämättömän kapasiteetin
omaavaa suojakatkaisinta.
Käytä oikein mitoitettua
suojakatkaisinta ja sulaketta.
• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon
ja sähköiskun.

Käytä oikean arvoista suojakatkaisinta tai sulaketta.

• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon
ja sähköiskun.

Älä tee muutoksia virtajohtoon tai jatka sitä. Jos virtajohto on naarmuuntunut tai
sen kuori on vaurioitunut tai
osittain kuoriutunut pois,
virtajohto on vaihdettava.
• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon
ja sähköiskun.

• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon
ja sähköiskun.
Asenna paneeli ja ohjausyksikön suojalevy kunnolla paikalleen.

• Pöly, vesi tai vastaava voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Ota aina yhteys laitteen jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoon laitteen
asennusta, irrottamista ja
uudelleenasennusta varten.
• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun, räjähdyksen tai
vammautumisen vaaran.
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Ota sähkötöitä varten yhMaadoita laite aina kytkenteys laitteen jälleenmyytäkaavion mukaisesti. Älä
jään, myyjään,
kytke maadoitusjohdinta
ammattitaitoiseen sähkökaasu- tai vesiputkiin, ukasentajaan tai valtuutettuun kosenjohtimiin tai puhelihuoltokeskukseen. Älä
men maadoitusjohtimeen.
pura tai korjaa laitetta itse.
• Ohjeen noudattamatta jättä- • Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon minen voi aiheuttaa tulipalon
ja sähköiskun.
ja sähköiskun.

Älä käytä haaroitusjohtoa.
Kytke tämä laite aina
omaan virtapiiriinsä ja
oman katkaisijan taakse.

Turvaohjeet

Älä asenna laitetta vialliselle asennustelineelle.
Varmistu siitä, ettei asennuspaikka voi heikentyä
ajan myötä.
• Tämä voi johtaa laitteen putoamiseen.

Tarkista käytettävä jäähdytysaine. Lue tuotteen tyyppikilpi.
• Sopimattoman kylmäaineen
käyttö voi aiheuttaa laitteen
toimintahäiriöitä.
Älä aseta minkäänlaista
lämmityslaitetta laitteen
virtajohdon läheisyyteen.

• Se voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun vaaran.

Johdotusten liitännät täytyy kiristää kunnolla ja kaapeli on vedettävä
asianmukaisesti, jotta liittimiin ei kohdistu vetoa.

Älä koskaan asenna ulkoyksikköä liikkuvalle alustalle tai paikkaan, josta se
voi pudota.
• Laitteen putoaminen voi aiheuttaa vaurioita tai vammoja, taikka jopa
hengenvaaran.

Älä käytä vaurioitunutta
Älä kosketa, käytä tai korvirtajohtoa tai pistoketta tai jaa laitetta märin käsin.
löysää rikkoutunutta pistorasiaa.
• Seurauksena voi olla tulipalo • Ohjeen noudattamatta jättätai sähköisku.
minen voi aiheuttaa tulipalon
ja sähköiskun.
Älä tuo laitteen lähelle herÄlä päästä vettä valumaan
kästi syttyviä kaasuja tai
sähkölaitteisiin. Asenna
polttoaineita äläkä säilytä
laite etäälle paikoista,
joissa se voi joutua alttiiksi tai käytä niitä laitteen lähellä.
vedelle.
• Ohjeen noudattamatta jättä- • Tulipalon vaara on mahdolliminen voi aiheuttaa tulipalon, nen.
laitteen toimintahäiriöitä ja
sähköiskun vaaran.

Hävitä pakkausmateriaalit
turvallisesti. Tällaisia ovat
asennuksesta tai huollosta
jääneet ruuvit, naulat, paristot, rikkoutuneet esineet
ja tavarat jne. Huolehdi
myös muovisten pakkausmateriaalien asianmukaisesta hävittämisestä.
• Epäasialliset tai löysät liitän- • Nämä voivat aiheuttaa vahinnät voivat aiheuttaa kuumen- koja, jos lapset pääsevät leikkimään niillä.
tumisen ja tulipalon vaaran.
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Jos laite putoaa veteen
(kastuu tai uppoaa), ota
aina yhteys huoltopisteeseen sen korjaamiseksi
ennen käyttöä.
• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon
ja sähköiskun.

Tarkista, ettei virtajohdon
pistoke ole likainen, löysästi kiinnitetty tai vaurioitunut, ja kytke sitten virta
päälle.

• Likainen, löysästi kiinnitetty
tai vaurioitunut pistoke voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Turvaohjeet

Laitteen jännitteennostokondensaattori antaa korkeajännitteistä sähköä
sähkölaitteille. Varmista, että
kondensaattorin jännite on
purettu täydellisesti ennen
huoltotöihin ryhtymistä.
• Jännitteinen kondensaattori
voi aiheuttaa sähköiskun.

Älä käytä laitetta pitkiä aikoja suljetussa tilassa.
Tuuleta tila säännöllisesti.

Käytä laitteen asennukseen sen mukana tulevaa
asennussarjaa.

Käytä vain varaosaluettelossa mainittuja varaosia.
Älä koskaan yritä tehdä
muutoksia laitteistoon.

• Seurauksena voi olla laitteen • Epäasianmukaisten osien
käyttö voi aiheuttaa sähköisputoaminen ja vakava loukkun, voimakkaan kuumentukaantuminen.
misen tai tulipalon vaaran.
Jos laitteesta tulee outo
haju, se pitää outoa ääntä
tai savuaa, katkaise laitteen virta suojakytkimestä
tai irrota laite verkkovirrasta.
• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon
ja sähköiskun.

Katkaise päävirta laitteen
puhdistus- tai huoltotyön
aikana.

Varmista, ettei kukaan, erityisesti lapset, pääse astumaan tai putoamaan
laitteen päälle.

• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.

• Tämä voi aiheuttaa vammoja
ja vaurioita laitteelle.

Varmista, ettei virtajohtoa
voi irrottaa eikä se voi vaurioitua laitteen ollessa toiminnassa.

Älä aseta MITÄÄN virtajohdon päälle.

• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon
ja sähköiskun.

• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon
ja sähköiskun.

Jos tulenarkaa kaasua pääsee vuotamaan, sulje
kaasu ja tuuleta tila avaamalla ikkuna ennen laitteen
käynnistämistä.
• Älä käytä puhelinta tai kytke
virtakytkimiä päälle/pois. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon vaaran.

• Voi syntyä happivaje ja tästä
voi olla haittaa terveydelle.

Tuuleta laitteen sijoituspaikka aika ajoin, kun sitä
käytetään yhdessä uunin
tai muun lämmittimen
kanssa.
• Voi syntyä happivaje ja tästä
voi olla haittaa terveydelle.
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Älä avaa etukantta tai -ritilää laitteen ollessa toiminnassa. (Älä koske
sähkösuodattimeen, jos
laite on varustettu sellaisella.)
• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammautumisen ja sähköiskun
vaaran sekä laitteen toimintahäiriöitä.

Turvaohjeet

Ota aina yhteys laitteen edustajaan tai valtuutettuun huoltoon laitteen asennusta varten.
• Pakkasneste on lähes myrkyllinen aine.

Laitteen nosto ja siirtäminen on hyvä tehdä vähintään kahden henkilön
toimesta.
• Varo henkilövahinkoja.

Älä asenna laitetta paikPidä laitteet vaakasuokaan, jossa se altistuu suo- rassa asennuksen aikana.
raan merituulelle
(suolavesiroiskeet).
• Tämä voi aiheuttaa laitteelle • Näin ehkäiset värinää ja
korroosiovaurioita.
melua.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa sen aiheuttama
melu tai kuuman ilman puhallus voi aiheuttaa haittaa
tai vahinkoa naapureille.

Tarkista laite kaasu- ja kylmäainevuotojen varalta
asennus- ja korjaustöiden
jälkeen.

• Tämä voi aiheuttaa ongelmia • Liian pieni kylmäainemäärä
ja kiistoja naapureiden
voi aiheuttaa toimintahäirikanssa.
öitä.
Älä tuki ilman tulo- tai
poistoaukkoa.

• Se voi vaurioittaa laitetta.

Älä työnnä käsiä tai esineitä ilman tulo- tai päästöaukkoihin laitteen ollessa
toiminnassa.
• Laitteessa on teräviä ja liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
6 Ilma-vesi lämpöpumppu

Älä käytä laitetta erikoistarkoituksiin, kuten ruokien
tai taideteosten säilyttämiseen jne. Laite on kotitalouksien ilmastointilaite, ei
tarkkuusjäähdytysjärjestelmä.
• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja.

Käytä puhdistamiseen peh- Älä astu laitteen päälle; älä
meää kangasta. Älä käytä
myöskään laita mitään laitvoimakkaita puhdistusaiteen päälle.
neita, liuottimia tai vastaavia.
• Ohjeen laiminlyönti voi aihe- • Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen toimintauttaa tulipalon ja sähköiskun
vaaran ja laitteen muoviosien häiriöitä.
vaurioita.
Noudata varovaisuutta purkaessasi laitetta pakkauksesta ja asentaessasi sitä.
• Terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja.

Jos kylmäainekaasua vuotaa ulos korjaustoimien aikana, älä koske vuotavaan
kylmäaineeseen.
• Kylmäainekaasu voi aiheuttaa paleltumia.

Turvaohjeet

Älä kallista laitetta irrottaessasi sitä.

Älä sekoita laitteessa käytettyyn kylmäaineeseen
ilmaa tai muuta kaasua.

• Kondensoitunut vesi voi vuo- • Jos jäähdytysjärjestelmään
taa ulos laitteesta.
joutuu ilmaa, laitteen sisäinen paine kasvaa, mikä voi
aiheuttaa laitteistovaurioita ja
henkilövahinkoja.
Laitetta purkaessasi, hävitä kylmäaine ja laitteen
osat voimassa olevien paikallisten ja kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Älä altista ihoa tai kasveja
äläkä päästä lapsia altistumaan kuumalle ilmavirralle.
• Tämä voi aiheuttaa terveyshaittoja.

The hot water may not be available immediately, during disinfection operation or
depending on the amount of hot water.

Jos kylmäainekaasua pääsee vuotamaan laitteistosta asennuksen aikana,
tuuleta tila välittömästi.
• Ohjeen noudattamatta jättäminen voi vaarantaa terveytesi.

Käytä tukevaa tuolia tai tikkaita puhdistaessasi, huoltaessasi ja korjatessasi
korkealle sijoitettua laitetta.
• Noudata varovaisuutta välttääksesi henkilövahinkoja.

During floor heating operation it is important to limit the minimum/maximum water
temperature.
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Tuotteen esittely

Tuotteen esittely
Osien nimet ja toiminta
1

9

2

5
6
7
3
4
1. Yksikkö
2. Kaukosäädin
3. Veden lähtö (PT 25A)
4. Veden tulo (PT 25A)
5. Tiedonsiirron reikä (Ø25)
6. Reikä laitteen virtalähteelle (Ø25)
7. Reikä lämmittimen virtalähteelle (Ø25)
8. Ilman tuloaukko
9. Ilman poistoaukko
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8

Tuotteen esittely

Kaukosäädin

ڸ

ۀ
ڿ
ھ
ڽ
ہ
ۂ

ڹ
ں

ZDWHU
KHDWLQJ

ڻ

WHPS
RSHU
PRGH

ڼ

ۃ
ۄ
Nimi
Näyttö
Lämpötilanmuunnin-painike
Vesilämmityksen päälle / pois päältä-painike
Virtapainike
Toimintotilan valintapainike
Äänetön tila päälle / pois-painike
Lämpötilansäätö-painike
Lämpötilan näyttö-painike
Toiminnan säätö - painike
Ohjelmapainike
Suuntanäppäin (ylös, alas, vasen, oikea)
Aseta / tyhjennä - painike
ESC- painike

SUOMI

Nro (Numero)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Käyttöohje

Käyttöohje
Seurantatiedot
Sähkölämmitin VAIHE yksi
Sähkölämmitin VAIHE kaksi
Nämä kuvakkeet ilmaisevat, että varasähkölämmitin on käytössä.

Saniteettivesisäiliön lämmitin
Tämä kuvake ilmaisee, että saniteettivesisäiliön sähkölämmitin, joka sijaitsee sen sisällä, on
käytössä.
Kuvaketta ei käytetä, jos saniteettivesisäiliötä ei ole asennettu.

Vesipumppu
Tämä kuvake ilmaisee, että vesipumppu laitteen sisällä on käytössä.

Lisäaurinkolämpöpumppu
Tämä kuvake osoittaa apuaurinkolämpöpumpun olevan käytössä.
HUOMAUTUS: Lisäaurinkolämpöpumpun asennus ei ole pakollista mutta suosittelemme sitä
kenttäolosuhteiden mukaan. Tämä kuvake näkyy vaikka lisäaurinkolämpöpumppua ei ole
asennettu.

Sulatus
Tämä kuvake tarkoittaa että jäätymisen esto on käynnissä.
Toiminto on itseohjautuva.

Pidä alhaisin lämpötila
Tämän tilan tarkoitus on lämpötilan tasaaminen jäätymisen aiheuttaman putkivahingon estämiseksi.

Desinfiointi
Tämä kuvake ilmaisee, että desinfiointitoiminto on käytössä saniteettivesisäiliössä.

Kompressori
Tämä kuvake näyttää, että kompressori on käytössä.

Lapsilukko
Ei toimintoa
Keskusohjain
Tämä kuvake merkitsee että laitetta ohjataan keskusohjaimella.

Lämmönsäädin
Tämä kuvake merkitsee yhteyden termostaattiin.

Vähäiset ongelmat
Tämä kuvake ilmaisee vähäisestä ongelmasta.

Vaikeat ongelmat
Tämä kuvake ilmaisee vakavasta ongelmasta.
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Käyttöohje

Tilan muutos
Käännä laite päälle ja valitse toiminta tila

1

Kytke sisäyksikön virta painamalla virtapainiketta.

2

Paina OPER MODE(KÄYTTÖTILA) –painiketta toimintatilan valitsemiseksi.

Jäähdytystoiminta

Lämmitystoiminto

Säästä riippuvainen
toiminto

Toimintatila
• Jäähdytystoiminta - Tuote syöttää kylmää vettä käytettäväksi FCU-jäähdytyksessä.
• Lämmitystoiminto - Tuote syöttää kuumaa vettä käytettäväksi lattia- tai FCU-lämmityksessä.
• Sääriippuvainen lämmitystoiminto – Tässä tilassa, lämmityksen asetuspiste määritetään automaattisesti esimääritetyllä lämpötilaprofiililla.

Kohdelämpötilan valinta

1

Paina SET TEMP(ASETA LÄMP) –painiketta toimintatilan valitsemiseksi.

Huonelämpötila

2

Poistuvan veden
lämpötila

Saniteettivesisäiliön
lämpötila

Aseta haluttu lämpötila painamalla TEMP(LÄMP)-painikkeita jokaisessa tilassa.
Nosta lämpötilaa
SUOMI

Laske lämpötilaa

❊ Huomautus
: Lisää lämpötilaa 1 ℃ tai 2 ℉ jokaisella painalluksella
: Laske lämpötilaa 1 ℃ tai 2 ℉ jokaisella painalluksella
• Lämpötilan alueen voi jokaiseen tilaan muuttaa asennus asetukset - tilassa.
Katso toimintakoodi 11 - 15.
• Huonelämpötilan asetus on käytettävissä, kun kaukosäätimen huoneilmantunnistin (myydään
erikseen) on asennettu. Katso toimintakoodi 03.
• Saniteettivesisäiliön lämpötilan asetus on käytettävissä, jos saniteettivesisäiliö on asennettu.

Käyttöopas 11

Käyttöohje

Sääriippuvainen toiminto
Tätä toimintoa käytetään vain lämmitykseen.
Energian säästämiseksi ja parhaimman mukavuuden takaamiseksi, asetuslämpötila seuraa ulkoilmalämpötilaa. Jos ulkoilma lämpötila laskee, talon lämmitysteho nousee itseohjautuvasti huonelämpötilan säilyttämiseksi samana. Kaikki parametrit asennetaan asentajan toimesta käynnistys menettelyn
aikana, ja mukautetaan tontin ominaisuuksiin.

1

Paina OPER MODE(KÄYTTÖTILA) –painiketta sääriippuvaisen toimintotilan valitsemiseksi.

2

Aseta haluttu lämpötilataso painamalla TEMP (LÄMP)-painikkeita.

: Sääriippuvaisen toiminnon kuvake

Esimerkki) Vähentämällä lämpötilaprofiilia 3°C
(perustuen huoneilman lämpötilaan)
<Lämpötilan säätö askel (yksikkö: °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Kuuma
Kylmä

Näytä Lämpötila

1

Paina toistuvasti VIEW
TEMP(NÄYTÄ LÄMP) -painiketta
Jokaisen lämpötilan valitsemiseksi. (Kun VIEW TEMP(NÄYTÄ
LÄMP) -painiketta painetaan,
huonelämpötila näkyy 5 sekunnin ajan.)

: Näytä huonelämpötila
: Näytä tulolämpötila
: Näytä lähtölämpötila
: Näytä saniteettiveden lämpötila
(Näytetään vain saniteettiveden
lämmitystilassa)
: Näytä aurinkovoiman lämpötila
(Näytetään vain saniteettiveden
lämmitystilassa)

(yksikkö: °C)
Lämpötila
Ilma

Vesi

Lämpötila alue
alle 11
11 ~ 39
yli 39
alle 0
0 ~ 92
yli 92
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Näyttö
Matala
varsinainen lämpötila
Korkea
Matala
varsinainen lämpötila
Korkea

Käyttöohje

Saniteettiveden lämmitystoiminto

1

Paina painiketta

toistuvasti

<Saniteettiveden lämmityksen ottaminen pois käytöstä>

2

<Saniteettiveden lämmityksen ottaminen käyttöön>

Saniteettiveden lämmitystoiminto on käytössä vain, kun se on kytketty päälle.
Segmentti näkyy käytön aikana.

<Saniteettiveden lämmitys PÄÄLLÄ>

<Huomautus>
• Toimintoa ei käytetä, jos saniteettivesisäiliötä ei ole asennettu.
• Lisätietoja saat toimintokoodeista [15, 26~29] asennustieto-osiossa.

SUOMI
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Käyttöohje

Hiljainen tila -toiminta
Hiljaisessa tilassa laite toimii rajoitetulla kapasiteetilla, jolloin laitteen tuottama ääni hiljenee.

1

Paina ohjelmointipainiketta toistuvasti, kunnes hiljaisen tilan kuvake tulee esiin.

2

Paina vasen, oikea –painiketta valikon
valitsemiseksi.
"AM/PM, tai tunti"

3

Paina alaspäin-painiketta muuttaaksesi
AM/PM kohtaa.
AM/PM(AAMU/ILTA vilkkuu)

4

Paina oikea-painiketta siirtyäksesi “tunti”
osioon. ("Tunti" -segmentti vilkkuu).

5

Paina ylös ja alas painiketta asettaaksesi tuntimäärän.

6

Kun asetus on valmis, paina OK /
CLEAR(OK / TYHJENNÄ) painiketta.

7

Poistu painamalla poistu-painiketta. Jollei mitään painiketta paineta, laite
poistuu automaattisesti asetustilasta 25 sekunnin kuluttua.

Tämä tarkoittaa, että lämmitys- ja jäähdytyskapasiteetti laskee.
Huomioi tämä, jos tietty lämmitys- tai jäähdytyskapasiteetti vaaditaan.
Hiljainen tila ei ehkä toimi tuotteen ollessa korkeamman prioriteetin toiminnossa, kuten
sulatustoiminnossa, jäätymisenestotoiminnossa jne.
(Kun tätä tilaa ei käytetä prioriteettijärjestyksessä, VAIN
näytetään.)
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Käyttöohje

Lapsilukko
Tämä toiminto estää lapsia tai muita ihmisiä käyttämästä ohjainta.

1

Paina toiminnon asetuspainiketta käyttäjän
asetustilan avaamiseksi.
(Osio alkaa vilkkumaan)

2

Paina OK / CLEAR(OK / TYHJENNÄ) –painiketta valinnan päättämiseksi.
Osio katoaa.

3

Lapsilukon käytön aikana
-kuvake sekä ‘CL’
näytetään 3 sekunnin ajan asetettaessa minkälaisia painikkeita tahansa, paitsi lämpötilan näyttöpainike sekä asetus/tyhjennä-painike.

4

Poista toiminto käytöstä painamalla toiminnon
asetuspainiketta, kunnes
kuvake vilkkuu ja
paina sitten OK / CLEAR(OK / TYHJENNÄ) painiketta.
SUOMI
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Käyttöohje

Nopea saniteettisäiliön lämmitys
Jos saniteettisäiliö on lämmitettävä nopeasti, lyhentää nopea saniteettisäiliön lämmitystila aikaa pakottamalla saniteettisäiliön lämmittimen päälle.
Kun saniteettisäiliön kohdelämpötila saavutetaan tai käyttäjä pysäyttää toiminnon, nopea saniteettisäiliön lämmitys päättyy.

1

Paina saniteettisäiliön lämmityspainiketta 3 sekunnin ajan nopean saniteettisäiliön lämmityksen käynnistämiseksi. ’Saniteettisäiliön lämmitys päällä’ kuvake ja ’Saniteettisäiliön
lämmitin’ kuvake vilkkuu yhdessä.

2

Jos saniteettisäiliön kohdelämpötila saavutetaan tai käyttäjä painaa saniteettisäiliön lämmityksen käynnistyspainiketta alas-painikkeen kanssa 3 sekunnin ajan, nopea saniteettisäiliön lämmitys päättyy ja kuvakkeen vilkkuminen loppuu.

16 Ilma-vesi lämpöpumppu

Käyttöohje

Vikakoodinäyttö
Vikakoodi näytetään ohjauspaneelissa.

Vähäinen ongelma: Tunnistinvika.

<Näyttö>

Suuri ongelma: Vika kompressorin jaksossa

<Näyttö>

Kriittinen virhe
Jos kriittinen vika sattuu, laite pysähtyy ehdottomasti.
Tässä tilanteessa, 'CH' ja vikakoodin nro. näkyy vuorotellen.

SUOMI

<Näyttö>
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Käyttöohje

Tämänhetkisen ajan asetus
Voit asettaa tämänhetkisen ajan.

1

Paina ohjelmointipainiketta 3 sekuntia siirtyäksesi ajan asetustilaan.

2

Paina vasemmalle tai oikealle -painiketta päivän muuttamiseksi.

3

Paina alaspäin-painiketta muuttaaksesi
AM/PM kohtaa.
AM/PM(AAMU/ILTA vilkkuu)

4

Paina oikea-painiketta siirtyäksesi “tunti”
osioon. ("Tunti" -segmentti vilkkuu).

5

Paina ylös ja alas painiketta asettaaksesi tuntimäärän.

6

Paina oikea painiketta siirtyäksesi
“minuutti” osioon. (”Minuutti”-osio vilkkuu).

7

Paina ylös ja alas painikkeita säätääksesi minuuttimäärän.

8

Kun asetus on valmis, paina OK /
CLEAR(OK / TYHJENNÄ) painiketta.

9

Poistu painamalla poistu-painiketta. Jollei mitään painiketta paineta, laite
poistuu automaattisesti asetustilasta 25 sekunnin kuluttua.
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Käyttöohje

Ohjelmointi : Yhden varauksen asetus
Varaus on helppo käynnistää. (Käytä AINOASTAAN kun kohde on valmistilassa.)

1

Valitse ohjelmointitila painamalla ohjelmointipainiketta. (Osio vilkkuu)

2

Paina ylös, alas-painiketta varausajan säätämiseksi.

3

Kun asetus on valmis, paina OK / CLEAR(OK / TYHJENNÄ) painiketta
ohjelmoinnin päättämiseksi.

4

Poistu painamalla poistu-painiketta. Jollei mitään painiketta paineta, laite
poistuu automaattisesti asetustilasta 25 sekunnin kuluttua.

Ohjelmointi : Nukkumisen varaamisen asetus
(Nukkumisen) varaamisen pois sulkeminen on helppoa.
(Käytä AINOASTAAN kun kohde on käynnissä.)
Valitse ohjelmointitila painamalla ohjelmointipainiketta. Paina painiketta toistuvasti valitaksesi [nukkumisen varaus]. (Osio vilkkuu)

2

Paina ylös, alas-painiketta varausajan säätämiseksi.

3

Kun asetus on valmis, paina OK / CLEAR(OK / TYHJENNÄ) painiketta
ohjelmoinnin päättämiseksi.

4

Poistu painamalla poistu-painiketta. Jollei mitään painiketta paineta, laite
poistuu automaattisesti asetustilasta 25 sekunnin kuluttua.

SUOMI

1
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Käyttöohje

Tasoituskuivaus
Lattialämmityksen vesijohtojen asennuksen jälkeen käyttäjä voi valita tasoituskuivaustilan sementin
kovettamiseksi

1

Paina ohjelmointipainiketta 3 sekuntia siirtyäksesi laatan kuivaustilaan.

2

Paina ohjelmointipainiketta valitaksesi
toimintokoodin 18.

3

Paina vasemmalle, oikealle –painiketta
siirtyäksesi laatan kuivausasetuksen
osioon.

4

Paina ylös tai alas-painiketta säätääksesi “01” tai “00” (00: Ei käytössä 01:
Käytössä)

5

Kun asetus on valmis, paina OK /
CLEAR(OK / TYHJENNÄ) painiketta.

6

Poistu painamalla poistu-painiketta. Jollei mitään painiketta paineta, laite
poistuu automaattisesti asetustilasta 25 sekunnin kuluttua.

7

Laatan kuivaustilan aikana “kuiva” näkyy
näytöllä.
Tasoituskuivauksen loppuun saattamiseen
tarvittavat päivät näkyvät ruudulla.
Päivää jäljellä
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Käyttöohje

Ohjelmointi : Varauksen asetus PÄÄLLE
Tämä toiminto voidaan laittaa päälle ajan asettamisten jälkeen.
Valitse ohjelmointitila painamalla ohjelmointipainiketta. Paina painiketta toistuvasti valitaksesi [varaus päällä]. (Osio vilkkuu)

2

Paina ylös tai alas -painiketta AM/ PM asetuksen asettamiseksi.

3

Paina oikea-painiketta siirtyäksesi “tunti”
osioon. ("Tunti" -segmentti välähtää).

4

Paina ylös ja alas painiketta asettaaksesi tuntimäärän.

5

Paina oikea-painiketta siirtyäksesi
“Minuutti” osioon.
(”Minuutti”-osio vilkkuu).

6

Paina ylös ja alas painikkeita säätääksesi minuuttimäärän.

7

Kun asetus on valmis, paina OK / CLEAR(OK / TYHJENNÄ)
painiketta ohjelmoinnin päättämiseksi.

8

Poistu painamalla poistu-painiketta. Jollei mitään painiketta paineta,
laite poistuu automaattisesti asetustilasta 25 sekunnin kuluttua.

SUOMI

1
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Käyttöohje

Ohjelmointi : Varauksen asetus POIS
Tämä toiminto voidaan sammuttaa asetetun ajan kuluttua umpeen

1

Valitse ohjelmointitila painamalla ohjelmointipainiketta. Paina painiketta toistuvasti valitaksesi [varaus pois]. (Osio vilkkuu)

2

Paina ylös tai alas -painiketta AM/ PM asetuksen asettamiseksi.

3

Paina oikea-painiketta siirtyäksesi “tunti”
osioon. ("Tunti" -segmentti vilkkuu).

4

Paina ylös ja alas painiketta asettaaksesi tuntimäärän.

5

Paina oikea-painiketta siirtyäksesi
“Minuutti” osioon. (”Minuutti”-osio vilkkuu).

6

Paina ylös ja alas painikkeita säätääksesi minuuttimäärän.

7

Kun asetus on valmis, paina OK / CLEAR(OK / TYHJENNÄ)
painiketta ohjelmoinnin päättämiseksi.

8

Poistu painamalla poistu-painiketta. Jollei mitään painiketta paineta,
laite poistuu automaattisesti asetustilasta 25 sekunnin kuluttua.
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Käyttöohje

Ohjelmointi : viikoittainen varaus
Viikottainen varaus on aktiivisena tämänhetkisen ajan asetuksen jälkeen.

1

Valitse ohjelmointitila painamalla ohjelmointipainiketta. Paina painiketta toistuvasti valitaksesi [viikoittainen varaus].
(Osio vilkkuu)

2

Paina vasemmalle tai oikealle -näppäintä päivän muuttamiseksi.

3

Paina ylös ja alas painikkeita määrittämään toiminta numeron.

4

Paina oikea painiketta liikkuaksesi
“Tunti” kohtaan Päällä olevan ajan osassa. (”Tunti”-segmentti vilkkuu).

Aloita aika osa
Paina ylös ja alas painikkeita säätääksesi tuntimäärän Aloita Aika osassa.

6

Paina oikealle-painiketta siirtyäksesi
aloitusajan "Minuutti" -osaan.
(”Minuutti”-osio vilkkuu).

7

Paina ylös, alas –painiketta aloitusajan
minuuttien säätämiseksi.

8

Paina oikealle-painiketta siirtyäksesi lopetusajan "Tunti" -osaan. (”Tunti”-osio vilkkuu).

SUOMI

5

Aika pois päältä osio
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Käyttöohje

9

Katso ohjeet vaiheista Nro.5 - Nro.7
lopetusajan asettamiseksi.
Menetelmä on sama.

10

Kun saat asetukset valmiiksi, paina
Aseta/tyhjennä painiketta päättääksesi ohjelmoinnin. Alaosio luodaan
kun ohjelmointi on valmis.

11

Katso ohjeet vaiheissa Nro.2 Nro.10 for muiden viikonpäivien
ohjelmoimiseksi. Menetelmä on
sama.

12

Poistu painamalla poistu-painiketta. Jollei mitään painiketta paineta,
laite poistuu automaattisesti asetustilasta 25 sekunnin kuluttua.

<Huomautus>
Viikottaisvarauksen kuvaus
<Aloitusajan valinta>

Toimenpide
Aloitusaika
Mistä
<Aloitusajan valinta>

<Sulkuajan asetus>

Mihin
Sulkuaika
<Sulkuajan asetus>

❋ Kaksi toimintoa / päivä voidaan ohjelmoida, eli yhteensä 14 toimintoa.
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Käyttöohje

Ohjelmointi : Lomavaraus
Tämä toiminto pysähtyy itseohjautuvasti kun kone on toiminut muutaman päivän.

1

Valitse ohjelmointitila painamalla ohjelmointipainiketta. Paina painiketta toistuvasti valitaksesi [lomavaraus].
(Osio vilkkuu)

2

Paina vasen- ja oikeapainiketta säätääksesi lomaa.

3

Kun painat asetus/tyhjennys –painiketta
valinnan jälkeen, katoaa valittu päivä.

4

Poistu painamalla poistu-painiketta. Jollei mitään painiketta paineta,
laite poistuu automaattisesti asetustilasta 25 sekunnin kuluttua.

SUOMI
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Käyttöohje

Ohjelmointi : Saniteettisäiliön lämmitys ja saniteettisäiliön lämmittimen toiminta
Tämä toiminto koskee saniteettisäiliön lämmityksen ja lämmittimen ohjelmointia.
Kaksi saniteettisäiliön lämmityksen ja kaksi lämmittimen ajastinohjelmointia on käytettävissä.
Esiasetetut ohjelmanumerot saniteettisäiliön lämmitysohjelmoinnille on ‘1’ ja ‘2’.
Ohjelmointinumerot ’3’ ja ’4’ on määritetty saniteettisäiliön lämmitintoiminnolle.
Ajastinohjelma on käytössä joka päivä.

1

Paina ohjelmointipainiketta siirtyäksesi ohjelmointitilaan. Paina painiketta uudelleen valitaksesi saniteettisäiliön lämmitysohjelman. (Osio vilkkuu)

2

Säädä ajastinohjelman numeroa painamalla vasemmalle ja oikealle painiketta.
Ohjelmointinumerot ‘1’ ja ‘2’ ovat saniteettisäiliön lämmitysohjelmoinnille (jos valittu,
‘Saniteettisäiliön lämmitys käytössä’ kuvake vilkkuu), ja ‘3’ ja ‘4’ ovat saniteettisäiliön lämmittimen ohjelmointiin (jos valittu, ‘saniteettisäiliön lämmitin’ kuvake vilkkuu).

3

Ohjelmointinumeron valinnan jälkeen, paina alas-painiketta käynnistysajan asettamiseksi.
Aloitusaikaa voidaan säätää painamalla vasemmalle, oikealle, ylös ja alas painikkeita.
Käynnistysajan minuuttien asetuksen jälkeen, paina oikealle painiketta sammutusajan
asettamiseksi. Samoin käynnistysajan asetuksessa, paina vasemmalle, oikealle, ylös ja
alas painikkeita sammutusajan muuttamiseksi.

4

Paina Set-painiketta ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Poistu ohjelmointitilasta painamalla ESC-painiketta.
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Termostaatin käyttö

Termostaatin käyttö
Termi “termostaatti”, mitä käytetään tässä luvussa useasti, on eräänlainen kolmannen osapuolen
lisäosa. LG Electronics ei toimita termostaattia ja se on hankittava kolmannelta osapuolelta.
Huonetermostaattia voidaan käyttää vain helppo- ja mukavuusohjauksella. Jotta termostaatin käyttö
olisi tehokkaampaa, tämä luku esittää tietoa termostaatin käyttöön liittyen.

1. Joissakin elektromekaanisissa termostaateissa on sisäinen viiveaika kompressorin suojaamiseksi. Tässä tapauksessa tilan vaihto kestää odotettua kauemmin.
Lue termostaatin käyttöohje huolellisesti, jos tuote ei vastaa nopeasti.
2. Asetuslämpötila-alue termostaatilla voi erota tuotteen vastaavasta.
Lämmityksen tai jäähdytyksen asetettu lämpötila tulee valita tuotteen asetuslämpötila-alueen
mukaan.

Termostaatin käyttö
Opi miten termostaatti kytketään päälle ja pois, kohdelämpötila asetetaan, toimintatila vaihdetaan
jne. termostaatin valmistajan toimittamasta käyttöohjeesta.

Termostaatin käyttö ohjauspaneelista
• Seuraavat toiminnot ovat sallittuja kun termostaatti on asennettu.:
ASETA LÄMP. -painike

•

NÄYTÄ LÄMP.- painike

•

Lämpötilan säätöpainike *

•

Puhdasveden lämmitys Päälle / Pois päältä

•

Hiljainen toiminta päälle/pois

SUOMI

•

* : Säädettyä lämpötilaa käytetään vain sähkölämmittimen päällä / pois –tilan ohjaukseen.
Tuote ei kytkeydy päälle/pois asetuslämpötilan mukaan ohjauspaneelissa.
Se kytkeytyy päälle/pois termostaatin signaalin mukaan.
• Seuraavat toiminnot EIVÄT ole sallittuja kun termostaatti on asennettu. :
•

Toimintatilan (jäähdytys) valinta

•

Ajastin

•

Toiminta päälle/pois
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Termostaatin käyttö

Hätätilatoiminto
• Termien määritelmät
- Ongelma: Ongelma, joka voi pysäyttää järjestelmän toiminnan ja jota voidaan jatkaa tilapäisesti
rajoitetussa muodossa, ilman valtuutetun huoltohenkilön apua.
- Virhe: Ongelma, joka voi pysäyttää järjestelmän toiminnan ja jota voidaan jatkaa VASTA valtuutetun huoltohenkilön avun jälkeen.
- Hätätila: tilapäinen lämmitystoiminto järjestelmän vian aikana.
• ‘Ongelman’ esittely tavoite
- Toisin kuin ilmastointilaite, ilma-vesi -lämpöpumppua käytetään koko talvikauden ilman järjestelmän pysäyttämistä.
- Mikäli järjestelmässä syntyy ongelma, joka ei estä järjestelmää tuottamaan lämmitysenergiaa,
Laite voi väliaikaisesti toimia hätätilassa.
• Luokiteltu ongelma
- Ongelmat luokitellaan kahdella tasolla vian vakavuuden mukaan. : Vähäinen ja vakava ongelma
- Vähäiset ongelmat: Tunnistinvika. Useimmissa tapauksissa tämä ongelma liittyy tunnistinongelmiin. Laite toimii hätätilassa (Taso 1).
- Vaikeat ongelmat: Vika kompressorin jaksossa.
Hätätila (taso 2) suoritetaan valinnaisella sähkölämmittimellä.
- Lisävarusteen vika: ongelma esiintyi lisävarusteen toiminnassa, kuten vesisäiliön lämmitys.
Tämän ongelman yhteydessä, viallista lisävarustetta pidetään järjestelmään asentamattomana.
• Hätätilatoiminnan aste
- Kun järjestelmässä tapahtuu vika, se pysähtyy ja odottaa käyttäjän päätöstä: Soitto huoltoon tai
hätäkäytön aloittaminen.
- Aloittaakseen hätätilakäytön, tarvitsee vain painaa ON/OFF-painiketta uudestaan.
- Hätätilakäytölle on valmisteltu kaksi eri tasoa: Korkean lämpötilan jakso ja matalan lämpötilan
jakso.
- Tässä tilassa käyttäjä ei voi säätää kohdelämpötilaa.
※Sitä ei voida käyttää, jos sähkölämmitintä ei ole asennettu.

Korkea lämpötila kierto
Matala lämpötila kierto

Dip-kytkin
(#4)

Poistoveden
kohdelämpötila

Huoneilman
kohdelämpötila

Saniteettiveden
kohdelämpötila

POIS
PÄÄLLÄ

50°C
30°C

24°C
19°C

70°C
50°C
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Termostaatin käyttö
• Seuraavat toiminnot ovat sallittuja hätäkäytössä.
-

Käyttö päällä/pois

-

NÄYTÄ LÄMP-painike*

-

Lämpötilan säätöpainike*

-

Saniteettiveden lämmitys Päälle / Pois päältä

* : Viallisella anturilla mitattu lämpötila näytetään muodossa ‘- -’.
(*) : Säädettyä lämpötilaa käytetään vain sähkölämmittimen päällä / pois –tilan ohjaukseen.
Tuote ei kytkeydy päälle/pois asetuslämpötilan mukaan ohjauspaneelissa.
Se käynnistyy tai sulkeutuu termostaattisignaalin mukaan.

• Seuraavat toiminnot EIVÄT ole sallittuja hätäkäytössä.
-

Toimintatilan (jäähdytys / lämmitys / säästä riippuvainen) valinta

-

Ajastus

-

ASETA LÄMP. -painike

• Kaksinkertainen ongelma: Lisävarusteen vähäinen tai vakava ongelma
- Jos lisävarusteen ongelma vähäinen (tai vakava) tapahtuu samanaikaisesti, asettaa järjestelmä
prioriteetiksi vähäisen (tai vakavan) ongelman ja toimii kuin vähäinen (tai vakava) ongelma on
tapahtunut.

• Hätätila ei ala itseohjautuvasti päävirran palautuessa.
- Tavallisessa tilassa laitteen toimintotiedot tallennetaan ja otetaan itseohjautuvasti takaisin käyttöön virran palautuessa.
- Mutta hätätilanteessa uudelleen käynnistys on tarpeellinen, tuotteen suojelun vuoksi.
- Sen vuoksi käyttäjän tulee käynnistää laite uudelleen virran palautumisen jälkeen kun laite on
ollut hätätilatoiminnossa.
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SUOMI

- Siksi saniteettiveden lämmitys ei ehkä ole mahdollista hätäkäyttötilassa.
Kun saniteettivesi ei lämpene hätäkäyttötilassa, tarkasta onko saniteettiveden tunnistin ja sen johdot liitetty oikein.

Huolto ja ylläpito

Huolto ja ylläpito
Huoltotoiminnot
Laite ja kenttäjohdotus tulee tarkastaa säännöllisesti, mieluiten vuosittain sen toimintakunnon takaamiseksi.
Tämä tarkastus tulee suorittaa paikkakuntasi ammattiteknikon toimesta.

Kun ilmastointilaite ei ole käytössä....

• Mikäli tuote on ollut pitkään käyttämättömänä, suosittelemme vahvasti että TUOTTEEN VIRRANTULOA EI
TULE SULKEA.
• Jos virtaa ei syötetä, osa tuotteen suojatoiminnoista
(kuten vesipumpun lukituksen esto) ei ole käytössä.

Pyydä seuraavissa tilanteissa paikalle välittömästi huoltohenkilökunnan edustaja
1. Epätavallinen tilanne, kuten palaneen haju, kova käyntiääni jne.
Pysäytä laite ja kytke virtakytkin pois päältä.
Älä yritä korjata tai käynnistää järjestelmää uudestaan tässä tapauksessa.
2. Virtajohto on liian kuuma tai vaurioitunut.
3. Itsediagnostiikka luo virhekoodin.
4. Laitteesta valuu vettä.
5. Jokin katkaisin, kytkin (turva, maadoitus) tai sulake on viallinen.
Käyttäjän on huolehdittava rutiinitarkastuksesta & puhdistuksesta laitteen suorituskyvyn
heikkenemisen välttämiseksi.
Erikoistilanteissa, vain huoltohenkilökunta saa suorittaa korjauksen.

• Jos veteen on lisätty suolaliuosta, on varoventtiilin tyhjennysventtiili liitettävä keräyssäiliöön.
• Älä koske suolaliuosta sisältävään veteen.
• Jos suolaliuosta vuotaa putkesta, älä käytä laitetta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään, valmistajaan tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

30 Ilma-vesi lämpöpumppu

Huolto ja ylläpito

Vianetsintävinkkejä! Säästä aikaa ja rahaa!
Käy läpi seuraavat kohdat ennen korjauksen tai huollon tilaamista....
Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Vika

Selitys
• Oletko asettanut ajastimen väärin?

AWHP ei toimi.

• Onko sulake palanut tai suojakatkaisin lauennut?
• Jos ‘CH 14’ näkyy näytöllä, tarkasta onko vesiputki jäätynyt tai poista ilma
PHEX-laitteesta avaamalla ilmanpoisto.

Sisätiloissa on outo haju.

• Varmista, ettei kostea haju tule seinistä, matoista, huonekaluista tai sisätiloissa olevista vaatteista.

AWHP ei toimi noin kolmeen minu- • Tämä on laitteen suojamekanismi.
uttiin käynnistämisen jälkeen.
• Laite käynnistyy noin kolmen minuutin kuluttua.
Jäähdytys tai lämmitys ei ole
tehokasta.

• Tila on saattanut olla kuuma, kun AWHP käynnistettiin.
Anna sen jäähtyä.
• Onko lämpötila oikein asetettu?
• Kylmäaineen virtauksen ääni
- Kun järjestelmää laitetaan päälle tai suljetaan, kylmäaineen virtauksesta
voi kuulua ääntä.

Laitteen toiminta on äänekästä.

• Veden ääni
- Laitteen käynnistyksen ja pysäytyksen aikana voi vesiputkista kuulua
ääntä.
• Sulatuksen aikana
- Laitteesta voi kuulua ääntä veden sulamisen vuoksi.
• Ääntä laitteen lämmönvaihtimesta
- Jäähdytys toimenpiteen aikana voi sisätilayksikön lämmönsiirtäjästä kuulua ääntä veden jäätymisen tai sulamisen johdosta.

Laitteesta tulee höyryä.

• Lämmönvaihtimesta tulee höyryä
- Sulatustoiminnon aikana, jää lämmönvaihtimessa sulaa, mikä muodostaa
höyryä.

SUOMI

Ohjauspaneelin näyttö on himmeä
• Onko suojakatkaisin sammuttanut laitteen?
tai siinä ei näy mitään.
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