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Forhandlers Navn
Kjøpsdato
■ Fest kvitteringen din til denne siden i tilfelle du
får behov for å bevise kjøpsdatoen, eller trenger den angående garantispørsmål.

LES DENNE BRUKSANVISNINGEN
I bruksanvisningen vil du finne mange praktiske tips om
hvordan du bruker og vedlikeholder din AWHP på en korrekt måte. Eksempelvis vil noen enkle forholdsregler spare
deg for en god del tid og penger i klimaanleggets levetid.
Du vil finne mange svar til vanlige problemer i listen over
feilsøkingstips. Hvis du leser gjennom Feilsøkingstabellen
først, kan det være at du ikke trenger å ringe kundeservice
i det hele tatt.

FORSIKTIG
• Kontakt en autorisert servicetekniker for reparasjon
eller vedlikehold av denne enheten.
• Kontakt en installatør for installasjon av denne enheten.
• AWHP er ikke beregnet for bruk av små barn eller
svake personer uten tilsyn.
• Små barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker
med AWHP.
• Dersom det er behov for å skifte ut strømkabelen,
skal den skiftes ut med originale reservedeler av
autorisert servicepersonell.
• Installasjonsarbeidet må utføres i samsvar med den
Nasjonale Elektriske Kode (NEC), kun av kvalifisert og
autorisert servicepersonell.
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Sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskrifter
For å hindre skader på brukeren eller andre personer og materielle skader, må følgende instruksjoner følges.
■ Feil bruk på grunn av at instruksjonene ignoreres vil føre til personskade eller ødeleggelser.
Seriøsiteten kvalifiseres ut i fra følgende indikatorer.
Dette symbolet indikerer risikoen for død eller alvorlig personskade.
Dette symbolet indikerer risikoen for personskade eller materiell skade.

Kontroller at produktet
alltid er jordet.

For elektrisk arbeid, kontakt forhandleren, selgeren, en kvalifisert
elektriker eller en autorisert serviceforhandler.
Ikke ta produktet fra
hverandre og ikke reparer det på egen hånd.
• Det finnes risiko for brann
eller elektrisk støt.

Produktet skal alltid
jordes i samsvar med
koblingsskjemaet. Gassledninger, vannledninger,
lynavledere eller telefonledninger må ikke benyttes som
jordingspunkter.
• Det finnes risiko for brann
eller elektrisk støt.

Bruk bryter eller sikring
med riktig ampere.

Ikke modifiser eller forleng strømkabelen. Hvis
strømkabelen har rift
eller manglende isolasjon eller er forringet, må
den skiftes ut.
• Det finnes risiko for brann
eller elektrisk støt.

• Det finnes risiko for brann
eller elektrisk støt.

Ikke bruk en veggkontakt
med flere brukere. Bruk
alltid dette apparat på en
tilegnet kretsbryter.
• Det finnes risiko for brann
eller elektrisk støt.
Installer panelet og kontrollboksens deksel sikkert.
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• Det finnes risiko for elektrisk støt.

Ikke bruk en kretsbryter
som er defekt eller som
har for lav kapasitet.
Bruk bryter eller sikring
med riktig ampere.
• Det finnes risiko for brann
eller elektrisk støt.

• Det finnes risiko for brann
eller elektrisk støt som
følge av støv, vann osv.
For installasjon, endringer eller reinstallasjon,
kontakt alltid forhandleren eller en autorisert
serviceforhandler.
• Det finnes risiko for brann,
elektrisk støt, eksplosjon
eller personskade.
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Sikkerhetsforskrifter

Ikke installer produktet
på en ødelagt base. Forsikre deg om at installasjonsområdet ikke vil
forringes med tiden.
• Dette kan føre til at produktet falle ned.

Installer aldri utendørsenheten på en bevegelig
base eller på et sted der
den kan falle ned.
• En utendørsenhet som
faller ned kan forårsake
materielle skader, personskader eller til og med
død.

Hvis produktet er gjennombløtt av vann, kontakt
et autorisert servicesenter for reparasjon før
det settes i bruk igjen.
• Det finnes risiko for brann
eller elektrisk støt.

Sørg for å kontrollere
kjølemiddelet som skal
brukes. Les etiketten på
produktet.
• Feil kjølemiddel kan medføre at produktet fungerer
unormalt.

Ikke bruk strømkabel,
strømstøpsel eller løs
stikkontakt som er
skadet.
• Dette kan resultere i brann
eller elektrisk støt.

Ikke plasser varmeapparater eller varmekilder i
nærheten av strømkabelen.
• Det finnes risiko for brann
eller elektrisk støt.

Ikke la det renne vann
Ikke oppbevar eller la aninn i de elektriske delene. tennbare gasser eller
Installer enheten i god
brennstoff komme i næravstand fra vannkilder.
heten av produktet.
• Det finnes risiko for brann, • Det finnes risiko for brann.
funksjonssvikt eller elektrisk støt.

Koblingene må festet
godt og kabelen må
strekkes slik at det ikke
er noen kraft som trekker
kabelen ut av tilkoblingsterminalene.

Avfallshåndter emballasjen på en trygg måte.
For eksempel, skruer,
spiker, batterier, brukkede ting og lignende
etter installasjon eller
service og kast deretter
plastemballasjen.
• Ukorrekte eller løse tilkobl- • Barn som leker med disse
inger kan forårsake varme- kan forårsake personskade.
utvikling eller brann.
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Ikke berør, betjen eller reparer produktet med våte
hender.
• Det finnes risiko for brann
eller elektrisk støt.

Kontroller at strømstøpselet ikke er tilsmusset, løst eller
ødelagt og at det settes
korrekt inn i veggkontakten.

• Et tilsmusset, løst eller
ødelagt strømstøpsel kan
forårsake brann eller elektrisk støt.

Sikkerhetsforskrifter

Hos enheten forsyner
booster-kondensatoren
høyspent strøm til elektriske komponenter. Forsikre deg om å utlade
kondensatoren fullstendig før vedlikeholdsarbeid utføres.
• En ladet kondensator kan
forårsake elektrisk støt.

Under installasjon av
produktet skal det medfølgende monteringssettet brukes.

Kontroller at det kun benyttes deler som er inkludert i oversikten over
reservedeler. Forsøk aldri
å modifisere utstyret.

• Hvis ikke kan enheten falle • Bruk av uoriginale deler
ned og forårsake alvorlig
kan forårsake elektrisk
personskade.
støt, overdreven varmeutvikling eller brann.

Ikke bruk enheten på et
trangt sted over lengre
tid. Luft ut rommet regelmessig.

Ikke åpne produktets
frontdeksel eller frontrist
under drift. (Ikke berør
det elektrostatiske
filteret, hvis enheten er
utstyrt med det.)
• Det kan oppstå mangel på • Det finnes risiko for peroksygen, noe som vil være sonskade, elektrisk støt
eller produktsvikt.
helseskadelig.

Sørg for at strømkabelen
ikke trekkes ut eller
skades under bruk.

Ikke plasser NOE SOM
HELST oppå strømkabelen.

• Det finnes risiko for brann
eller elektrisk støt.

• Det finnes risiko for brann
eller elektrisk støt.

• Det finnes risiko for elektrisk støt eller brann.
Sørg for at ingen, spesielt ikke barn, kan klatre
opp på eller ramle over
utendørsenheten.

• Dette kan føre til personskade eller produktskade.
Når det oppstår lekkasje
av brannfarlig gass, skal
gassen skrus av og et
vindu åpnes for å ventilere før enheten skrus på.
• Ikke bruk telefonen eller
skru bryterne på eller av.
Det finnes risiko for eksplosjon eller brann.
Bruksanvisning 5
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Luft regelmessig ut
Skru av strømtilførselen
rommet der produktet er
ved rengjøring og vedinstallert, dersom
likeholdsarbeid av enrommet benyttes
heten.
sammen med en ovn, et
varmeelement, o.l.
• Det kan oppstå mangel på • Det finnes risiko for elekoksygen, noe som vil være trisk støt.
helseskadelig.

Hvis det kommer rare
lyder, lukter eller røyk fra
produktet, slå av bryteren eller trekk ut strømkabelen umiddelbart.

Sikkerhetsforskrifter

For frostvæske, kontakt alltid forhandleren eller en autorisert serviceforhandler.
• Frostvæsken er nesten alltid giftig.

To eller flere personer
trenges for å løfte og
transportere produktet.
• Unngå personskader.

Ikke installer enheten på
et sted hvor den vil utsettes for direkte sjøluft
(saltvannsprut).
• Dette kan forårsake korrosjon på produktet.

Kontroller at produktet
står i vater, selv ved installasjon av produktet.
• Dette gjøres for å unngå
vibrasjoner eller støy.

Ikke bruk produktet for
spesielle formål, som
oppbevaring av matvarer,
kunstgjenstander, o.l.
Produktet er en AWHP
for forbrukere, ikke et
presisjonskjølesystem.
• Dette kan føre til problemer • Lave kjølemiddelnivåer kan • Det finnes risiko for skade
eller tap av eiendom.
forårsake produktsvikt.
for naboene dine og resultere i stridigheter.
Ikke installer produktet
slik at støy eller varmluft
fra enheten kan være til
skade eller sjenanse for
naboene.

Alltid sjekk om det finnes
lekkasje av gass (kjølemiddel) etter installasjon
eller når produktreparasjoner utføres.

Ikke blokker innløpets
eller utløpets luftstrøm.

Bruk en myk klut for rengjøring. Ikke bruk sterke
vaskemidler, løsemidler
eller spray, o.l.
• Det finnes risiko for brann,
elektrisk støt eller skader
på enhetens plastdeler.

• Dette kan forårsake produktsvikt.

Ikke plasser hender eller
gjenstander inn i åpningene for luftinntaket eller
luftutløpet mens produktet er i drift.

Vær forsiktig ved utpakking og installasjon av enheten.

• Skarpe kanter og bevegende deler kan forårsake
personskader.

• Skarpe kanter kan forårsake personskader.
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Ikke stå på eller legg noe
på enheten.

• Det finnes risiko for personskade og produktsvikt.

Hvis det lekker ut kjølemiddelgass under reparasjon av systemet, er
det viktig at du ikke
kommer i kontakt med
gassen som lekker ut.
• Kjølemiddelgassen kan forårsake frostskader.

Sikkerhetsforskrifter

Ikke vipp enheten under
demontering eller avinstallasjon.

Ikke bland luft eller gass
Hvis det lekker ut kjøleog bruk kun det spesifimiddelgass under inserte kjølemiddelet i sys- stallasjon, må området
temet.
umiddelbart luftes ut.
• Hvis ikke kan dette forår• Kondensert vann inne i en- • Hvis luft kommer inn i
heten kan renne ut.
kjølesystemet, vil et svært
sake helseskader.
høyt trykk oppstå, noe som
kan forårsake skade på utstyret eller personskade.
Fragmentering av enheten, håndtering av
kjølemedium og eventuelle deler må utføres i
henhold til lokale og nasjonale standarder.

Ikke utsett huden, barn
eller planter for trekk fra
varmluft.

Bruk en stødig stol eller
stige når du rengjør, vedlikeholder eller reparerer
produktet høyt oppe.

• Dette kan være helseskadelig.

• Vær forsiktig og unngå personlig skade.

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

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

Produktintroduksjon
Name and function of parts
1

9

2

5
6
7
3
4
1. Enhet
2. Fjernkontroll
3. Vann ut (PT 25A)
4. Vann inn (PT 25A)
5. Hull for kommunikasjon (Ø25)
6. Hull for strømtilførsel til enheten (Ø25)
7. Hull for tilførsel av strøm til varmeapparat (Ø25)
8. Inngangsluft
9. Uttaksluft
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Produktintroduksjon

Fjernkontroll

ڸ

ۀ
ڿ
ھ
ڽ
ہ
ۂ

ڹ
ں

ZDWHU
KHDWLQJ

ڻ

WHPS
RSHU
PRGH

ڼ

ۃ
ۄ
Navn
Visningsskjerm
Temperaturendringsknapp
Aktiverings-/Deaktiveringsknapp for Vannoppvarming
Strømknapp
Valg av Driftsmodus-knapp
Stillemodus På-/Av-knapp
Temperaturinnstillingsknapp
Vis Temperaturmodus-knapp
Funksjonsinnstillingsknapp
Programknapp
Retningsknapp (Opp, Ned, Venstre, Høyre)
Innstillings-/Nullstillingsknapp
ESC-/Avbruddsknapp
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Brukerveiledning

Brukerveiledning
Overvåkningsinformasjon
Elektrisk varmer STEG en
Elektrisk varmer STEG to
Disse ikonene indikerer at den elektriske varmeovn – backupen er i drift.

Varmeapparat for Sanitærvanntank
Dette ikonet indikerer at sanitærvanntankens elektriske varmeovn, som finnes på innsiden
av sanitærvanntanken, er aktiv.
Ikonet brukes ikke når sanitærvanntanken ikke er installert.

Vannpumpe
Dette ikonet indikerer at vannpumpen på innsiden av enheten er aktiv.

Hjelp av termisk solvarmepumpe
Dette ikonet indikerer at den ekstra solvarmepumpen er aktiv.
MERK : Da installasjon av solvarmepumpen ikke er pålagt, men anbefalt i henhold til felttilstand, kan dette ikonet sees selv om ingen solvarmepumpe er installert som hjelpesystem.

Avtining
Dette ikonet indikerer at avtiningsmodus er aktivert.
Denne modusen kjører automatisk.

Oppretthold laveste temperatur
Hensikten med denne modusen er å opprettholde temperaturen for å forhindre skade ved at
vannrørene fryser.

Desinfeksjon
Dette ikonet indikerer at det pågår desinfeksjon i sanitærvanntanken.

Kompressor
Dette ikonet indikerer at kompressoren er aktiv.

Barnelås
Ingen funksjon
Sentral Kontroller
Dette ikonet indikerer at produktet kontrolleres av den sentrale kontrollen.

Termostat
Dette ikonet indikerer tilkobling med termostaten.

Lite problem
Dette ikonet indikerer at det er oppstått et lite problem.

Stort problem
Dette ikonet indikerer at det er oppstått et større problem.
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Brukerveiledning

Modusendring
Skru på produktet og velg driftsmodus.

1

Trykk strømknappen for å slå på produktet.

2

Trykk OPER MODE (Driftsmodus)-knappen for å velge hver driftmodus.

Kjøling

Oppvarming

Væravhengig drift

Driftsmodus
• Kjøling- Produktet gir kjølig vann som brukes i FCU-kjøling.
• Oppvarming - Produktet gir varmt vann som brukes i undergulvsvarme eller FCU-oppvarming.
• Væravhengig Varmedrift – I dette moduset er settpunktet for oppvarming automatisk bestemt av en
forhåndsinnstilt temperaturprofil.

Valg av Måltemperatur

1

Trykk SET TEMP (Velg Temp)-knappen for å velge hver driftsmodus.

2

Endelig
Vanntemperatur

Temperatur i
Sanitærvanntank

Juster ønsket temperatur ved å trykke på Endre TEMP-knappene på hver modus.
For å øke temperaturen

For å senke temperaturen

❊ Merk
: Øk 1 ℃ eller 2 ℉ for hvert trykk.
: Senk 1 ℃ eller 2 ℉ for hvert trykk.
• Vi kan endre temperaturområdet til hver modus ved installasjonsinnstillingsmodus.
Vennligst referer til funksjonskode 11 til 15.
• Romtemperaturinnstilling er tilgjengelig når luftsensoren til fjernkontrollen (selges separat) er
installert. Vennligst referer til funksjonskode 03.
• Temperaturinnstillingen på sanitærvanntanken er tilgjengelig når sanitærvanntanken er installert.

Bruksanvisning 11
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Romtemperatur

Brukerveiledning

Væravhengig Drift
Denne modusen gjelder kun hos oppvarming.
For å kunne spare energi og for å gi høyest komfort, vil den innstilte temperaturen følge temperaturen utendørs. Dersom utendørstemperaturen synker, vil varmekapasiteten til huset øke automatisk for
å beholde samme romtemperatur. Alle parametere vil stilles inn av installatøren under oppstartsprosedyren og vil tilpasses til stedskarakteristikken.

1

Trykk OPER MODE (Driftsmodus)-knappen for å velge væravhengig driftsmodus.

2

Juster den ønskede temperaturen ved å trykke på Endre TEMP-knappene.

: Væravhengig Driftsikon

Eks.) Senking av temperaturprofil med 3°C
(basert på romtemperatur)
<Temperaturjusteringssteg (enhet : °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Varmt
Kaldt

Vis Temperatur

1

Trykk gjentatte ganger på VIEW
TEMP (Vis Temp)-knappen
For å velge hver temperatur.
(Når VIEW TEMP (Vis Temp)knappen trykkes, vil temperaturen vises i 5 sekunder.)

: Vis romtemperatur
: Vis innløpstemperatur
: Vis utløpstemperatur
: Vis temperatur til sanitærvann
(Vises kun under varmemodus for
sanitærvann)
: Vis solenergitemperatur
(Vises kun under varmemodus for
sanitærvann)

(Enhet: °C)
Temperatur
Luft

Vann

Temperaturområde
under 11
11 ~ 39
over 39
under 0
0 ~ 92
over 92
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Visningsskjerm
Lav
nåværende temperatur
Høy
Lav
nåværende temperatur
Høy

Brukerveiledning

Oppvarming av Sanitærvann

1

Trykk gjentatte ganger på vis

<Deaktiver Oppvarming av Sanitærvann>

2

-knappen.

<Aktiver Oppvarming av Sanitærvann>

Oppvarming av sanitærtank kjøres kun når den er aktivert.
Under drift, vil segmentet være på.

<Oppvarming av Sanitærvann PÅ>

<Merk>
• Denne funksjonen brukes ikke når sanitærvanntanken ikke er installert.
• Dersom du vil ha mer informasjon, referer til funksjonskode [15, 26~29] på informasjonsseksjonen for installasjon.
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Brukerveiledning

Drift i Stillemodus
Stillemodus gjør at enheten kjører ved redusert kapasitet slik at lyden som produseres av enheten
reduseres.

1

Trykk på programmeringsknappen gjentatte ganger til stillemodusikonet vises.

2

Trykk på venstre- og høyreknappene for
å velge meny.
”AM/PM eller time”

3

Trykk på nedknappen for å gå til AM/PM-delen og still inn. (AM-/PM-segmentet vil blinke).

4

Trykk på høyreknappen for å gå til
“Time”-delen. (”Time”-segmentet vil
blinke)

5

Trykk på opp- og nedknappene for å
justere time.

6

Dersom du er ferdig med innstillingen,
trykk på OK-/ NULLSTILL-knappen.

7

Trykk på EXIT-knappen for å avslutte, ellers vil systemet automatisk
utløse uten inntasting etter 25 sekunder.

Dette antyder at oppvarmings- og kjølekapasiteten også vil synke.
Vær oppmerksom når det kreves et visst nivå for oppvarming eller kjøling.
Stillemodus vil muligens ikke fungere optimalt mens produktet går på høyprioritetsdrift,
som avtining, anti-frysing, o.l.
(Når denne modusen ikke drives av prioritert rekkefølge, vis KUN
.)
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Brukerveiledning

Barnelås
Denne funksjonen er for å forhindre barn eller andre fra å bruke kontrollen.
Trykk på funksjonsinntillingsknappen for å gå inn i
innstillingsmodus. (segmentet vil blinke)

2

Trykk på OK-/NULLSTILL-knappen for å fullføre
valget.
Segmentet vil forsvinne.

3

Under Barnelås, vil
-ikonet og ‘CL’ vises i 3
sekunder når hvilken som helst knapp trykkes,
unntatt Vis Temperatur-knappen og Innstillings/Nullstillknappen.

4

For å frigi denne innstillingen, trykk på funksjonsinnstillingsknappen inntil
-ikonet blinker
og deretter inn OK-/NULLSTILL-knappen.

NORSK
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Brukerveiledning

Hurtigoppvarming av Sanitærtank
Hvis det haster med sanitærvarme, kan Hurtig Sanitærvanntank-modus brukes til å redusere tiden
for å nå ønsket sanitærtanktemperatur ved tvungen tilkobling av sanitærtankvarmeapparatet.
Etter ønsket temperatur i sanitærtanken er nådd eller bruker ønsker å stoppe, vil Hurtig
Sanitærvanntank-modus avsluttes.

1

Trykk på Aktiver Sanitærvanntank-knappen med oppknappen i 3 sekunder for å starte
oppvarming med Hurtig Sanitærvanntank-modus. ‘Aktiver Oppvarming av Sanitærtank-’
ikonet og ‘Varmeapparat Sanitærtank-’ ikonet vil blinke samtidig.

2

Dersom ønsket temperatur i sanitærtanken er nådd eller bruker trykker på Aktiver
Sanitærvanntank-knappen sammen med nedknappen i 3 sekunder, vil Hurtigoppvarming
av Sanitærvanntank avsluttes og ikonet som blinker vil stoppe.
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Brukerveiledning

Feilkodevisning
Feilkoden vil vises på kontrollpanelet.

Lite Feil : Sensorfeil

<Visning>

Stor Feil: Feil med Kompressorsyklus

<Visning>

Kritisk Feil
Ved kritisk feil, vil enheten stoppe uten forbehold.
På dette tidspunktet, vil ‘CH’ og feilkodenr. vises etter hverandre.
NORSK

<Visning>

Bruksanvisning 17

Brukerveiledning

Innstilling av Aktuell Tid
Du kan stille inn tiden.

1

Fortsett å trykke på programmeringsknappen i 3 sekunder for
Innstilling av Aktuell Tid-modus.

2

Trykk på venstre- og høyreknappene for
å justere nåværende dag.

3

Trykk på nedknappen for å gå til AM/PM-delen og still inn. (AM-/PM-segmentet vil blinke).

4

Trykk på høyreknappen for å gå til
“Time”-delen. (”Time”-segmentet vil
blinke)

5

Trykk på opp- og nedknappene for å
justere timen.

6

Trykk på høyreknappen for å gå til
“Minutt”-delen. (“Minutt”-segmentet vil
blinke)

7

Trykk på opp- og nedknappene for å
justere minutter.

8

Dersom du er ferdig med innstillingen,
trykk på OK-/NULLSTILL-knappen.

9

Trykk på EXIT-knappen for å avslutte, ellers vil systemet automatisk
utløse uten inntasting etter 25 sekunder.
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Brukerveiledning

Programmering : Innstilling av Enkel Reservasjon
Du kan lett skru på reservasjon. (KUN tilgjengelig når enheten er i ventemodus.)

1

Trykk på programmeringsknappen for å gå
inn i programmeringsmodusen.
(segmentet blinker)

2

Trykk på opp- og nedknappene for å justere reservasjonstiden.

3

Dersom du er ferdig med innstillingen, trykk på OK-/NULLSTILL-knappen
for å fullføre programmeringen.

4

Trykk på EXIT-knappen for å avslutte, ellers vil systemet automatisk utløse
uten inntasting etter 25 sekunder.

Programmering : Innstilling av Sovereservasjon
Du kan enkelt skru av (Sove)-Reservasjon. (KUN tilgjengelig når enheten er i bruk.)
Trykk på programmeringsknappen for å gå
inn i programmeringsmodusen. Trykk på
knappen gjentatte ganger for å velge
[Sovereservasjon]. (segmentet blinker)

2

Trykk på opp- og nedknappene for å justere reservasjonstiden.

3

Dersom du er ferdig med innstillingen, trykk på OK-/NULLSTILL-knappen
for å fullføre programmeringen.

4

Trykk på EXIT-knappen for å avslutte, ellers vil systemet automatisk utløse
uten inntasting etter 25 sekunder.
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Gulvtørking
Etter å ha installert vannrørene for gulvvarme, kan brukeren velge gulvtørkingsmodus for å herde sementen.

1

Trykk på og hold inne programmeringsknappen i 3 sekunder for innstilling av gulvtørkingsmodus

2

Trykk på programmeringsknappen gjentatte ganger for å velge funksjonskode
18.

3

Trykk på venstre- og høyreknappene for
å gå til innstilling av gulvtørking.

4

Trykk på opp- og nedknappene for å
justere “01” eller “00” (00: Ikke brukt, 01:
Brukt)

5

Dersom du er ferdig med innstillingen,
trykk på OK-/NULLSTILL-knappen.

6

Trykk på EXIT-knappen for å avslutte, ellers vil systemet automatisk
utløse uten inntasting etter 25 sekunder.

7

Under gulvtørkingsmodus, vil “dry” (tørr)
vises.
Dager igjen for fullføring av gulvtørkingsmodus vil vises.
Dager igjen
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Programmering : Valg av PÅ-Reservasjon
Denne funksjonen kan skrus på etter en innstilt tid.
Trykk programmeringsknappen for å gå inn i
programmeringsmodusen. Trykk gjentatte
ganger på knappen for å velge [PÅReservasjon].(segmentet blinker)

2

Trykk på opp-/nedknappen for å justere
AM/ PM.

3

Trykk på høyreknappen for å gå til
“Time”-delen. (”Time”-segmentet vil
blinke)

4

Trykk på opp- og nedknappene for å
justere timen.

5

Trykk på høyreknappen for å gå til
“Minutt”-delen. (“Minutt”-segmentet vil
blinke)

6

Trykk på opp- og nedknappene for å
justere minutter.

7

Dersom du er ferdig med innstillingen, trykk på OK-/NULLSTILLknappen for å fullføre programmeringen.

8

Trykk på EXIT-knappen for å avslutte, ellers vil systemet automatisk utløse
uten inntasting etter 25 sekunder.

NORSK

1

Bruksanvisning 21

Brukerveiledning

Programmering : Valg av AV-Reservasjon
Denne funksjonen kan skrus av etter en innstilt tid.

1

Trykk på programmeringsknappen for å gå
inn i programmeringsmodusen. Trykk gjentatte ganger på knappen for å velge [AVReservasjon]. (segmentet blinker)

2

Trykk på opp-/nedknappen for å justere
AM/ PM.

3

Trykk på høyreknappen for å gå til
“Time”-delen. (”Time”-segmentet vil
blinke)

4

Trykk på opp- og nedknappene for å
justere timen.

5

Trykk på høyreknappen for å gå til
“Minutt”-delen. (“Minutt”-segmentet vil
blinke)

6

Trykk på opp- og nedknappene for å
justere minutter.

7

Dersom du er ferdig med innstillingen, trykk på OK-/NULLSTILLknappen for å fullføre programmeringen.

8

Trykk på EXIT-knappen for å avslutte, ellers vil systemet automatisk
utløse uten inntasting etter 25 sekunder.
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Programmering : Ukentlig Reservasjon
Den ukentlige reservasjonen er aktiv etter innstilling av tiden.

1

Trykk på programmeringsknappen for å gå inn i
programmeringsmodusen. Trykk på programmeringsknappen gjentatte ganger for å velge
[Ukentlig Reservasjon]. (segmentet blinker)a

2

Trykk på venstre-/høyreknappen for å
justere nåværende dag.

3

Trykk på opp- og nedknappene for å
stille inn hendelsenummeret.

4

Trykk på høyreknappen for å gå til
“Time”-delen på PÅ-delen. (“Time”-segmentet vil blinke)

Starttid-delen
Trykk på opp- og nedknappene for å
justere timen på Starttid-delen.

6

Trykk på høyreknappen for å gå til
“Minutt”-delen på Starttid-delen.
(“Minutt”-segmentet vil blinke)

7

Trykk på opp- og nedknappene for å justere minutter på Starttid-delen.

8

Trykk på høyreknappen for å gå til
“Time”-delen på AV-delen. (“Time”-segmentet vil blinke)
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9

Vennligst henvis til prosessen fra Nr.5 til
Nr.7 for innstilling av AV-tid
Det er samme framgangsmåte.

10

Dersom du er ferdig med innstilling,
trykk på Still Inn-/Avbryt-knappen for
å fullføre programmeringen.
Underbarsegmentet vil opprettes,
ved avslutning.

11

Vennligst henvis til prosessen fra
Nr.2 til Nr.10 for innstilling av en
annen dag i ukentlig program.
Det er samme framgangsmåte.

12

Trykk på EXIT-knappen for å avslutte, ellers vil systemet
automatisk utløse uten inntasting etter 25 sekunder.

<Merk>
Bekrivelse av ukentlig reservasjon
<Starttid-delen>

Hendelse
Starttid
Fra

<AV-Tid-delen>

Til
AV-tid
<Starttid-delen>

<AV-Tid-delen>

❋ To hendelser per ukedag kan programmeres - totalt 14 hendelser.
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Programmering : Feriereservasjon
Denne funksjonen er for å automatisk stoppe maskinen fra å virke på noen dager.

1

Trykk på programmeringsknappen for å gå
inn i programmeringsmodusen. Trykk på
programmeringsknappen gjentatte ganger
for å velge [Feriereservasjon]. (segmentet
blinker)

2

Trykk på venstre- og høyreknappene for
å justere ferien.

3

Når du trykker Still Inn/Nullstillingsknappen etter å ha fullført
valget, vil den valgte dagen forsvinne.

4

Trykk på EXIT-knappen for å avslutte, ellers vil systemet automatisk utløse
uten inntasting etter 25 sekunder.
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Programmering : Drift og Oppvarming av Sanitærvanntanken
Denne funksjonen planlegger og programmerer oppvarming og drift av sanitærvanntanken. To planlagte programmer for oppvarming av sanitærvanntanken og to til for sanitærvanntankens varmedrift
er mulige. Forhåndsinnstilte numre for oppvarmingsprogram for sanitærvanntanken er ’1’ og ’2’.
Programnummer ’3’ og ’4’ er ment for drift av sanitærvanntanken. Planlagte programmer vil brukes
hver dag.

1

Trykk på programmeringsknappen for å gå inn i programmeringsmodusen. Trykk gjentatte
ganger for å velge programmering av oppvarming av sanitærvanntank. (segmentet blinker)

2

Trykk på venstre- og høyreknappene for å justere programmeringsnummeret.
Programmeringsnummer '1' og '2' er for programmering av sanitærtankoppvarming (hvis
valgt, vil ‘Sanitærtankoppvarming Aktivert"-ikonet blinke), og '3' og '4 'er for programmering
av sanitærtankens varmedrift (hvis valgt, vil 'Sanitærtankens Varmeapparatet"-ikonet
blinke).

3

Etter å ha valgt programmeringsnummeret, trykk på nedknappen for å justere tiden den skal
skrus på. Tiden den skal skrus på kan justeres ved å trykke på venstre-, høyre-, opp- og
nedknappene. Etter tilordning av minuttene for tiden det skal skrus på, trykk på høyreknappen for å gå inn og justere tiden det skal skrus av. Som justering av tiden det skal skrus på,
ved å trykke på venstre-, høyre-, opp-, og nedknappene for å endre slå-AV-tiden.

4

Press innstillingsknappen for å avslutte programmeringen.
For å avbryte programmeringsmodus, trykk på ESC-/Avbruddsknappen.
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Bruk av Termostaten
Begrepet “termostat”, som er bredt brukt i dette kapittelet, er et slags tredjepartstilbehør.
LG Electronics leverer ikke termostat, som bør leveres av tredjepartsprodusenter.
Romtermostat kan brukes for enkel og praktisk kontroll.
For å bruke termostaten mer effektivt og korrekt, presenterer dette kapittelet informasjon om bruk av
termostaten.

1. Noen elektromekaniske typer termostater har interne forsinkelsestider for å beskytte kompressoren. I så tilfeller, kan modusendringer ta mer tid en forventet av brukeren.
Vennligst les termostatmanualen godt dersom produktet ikke responderer hurtig.
2. Innstilling av temperaturområde via termostaten kan være annerledes enn produktets.
Den innstillte oppvarmingstemperaturen bør velges innen innstillingstemperaturområdet til produktet.

Hvordan Man Bruker Termostaten
For å finne ut hvordan du skrur på og av, hvordan du stiller inn driftsmodus, og lignende, henvis til
bruksanvisningen til termostaten som følger med fra produsenten til termostaten.

Bruk av Termostaten via Kontrollpanelet
• Følgende funksjoner er mulige når termostaten installeres:
SET TEMP (Velg Temp)-knapp

•

VIEW TEMP (Vis Temp)-knapp

•

Knapp for justering av temperatur*

•

Aktiver/Deaktiver Sanitær Vannoppvarming

•

Stillemodus På/Av

NORSK

•

* : Justert temperatur brukes kun til å kontrollere elektrisk varmeovn på / av tilstand.
Produktet skrur seg ikke på/av i samsvar med den innstilte temperaturen på kontrollpanelet.
Den skrur seg på/av i samsvar med termostatsignalet.
• Følgende funksjoner er IKKE tillatt når termostaten er installert:
•

Driftsmodus (kjøling)

•

Tidsinnstilling

•

Drift På/Av
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Nøddrift
• Definisjon av Begreper
- Trøbbel : et problem som har føre til driftstopp og hvor drift kan bli midlertidig gjenopptatt under
begrensninger uten assistanse fra en kvalifisert fagmann.
- Feil : et problem som kan føre til driftstopp og hvor drift KUN kan gjenopptas etter undersøkelse
av en kvalifisert fagmann.
- Nøddrift : Midlertidig overoppheting mens systemet hadde trøbbel.
• Hensikten med å introdusere “Trøbbel”
- Ulikt klimaanlegg, kan Luft-til-Vann Varmepumpe vanligvis brukes i hele vintersesongen uten at
systemet stopper.
- Dersom systemet skulle finne et problem som ikke er kritisk for at systemet skal fungere til oppvarming, kan det midlertidig fortsette i nøddrift, dersom brukeren ønsker det.
Klassifisert problem
- Feil klassifiseres i to nivåer i samsvar med alvorlighetsgraden til problemet.: Lite problem og stort
problem
- Lite problem: Sensorfeil. I de fleste tilfeller vil dette problemet gjelde problemer med sensoren.
Enheten går på nødmodus (nivå 1).
- Stort problem: Problem med kompressoren. Emergency mode operation (nivå 2) is performed by
optional electric heater.
- Tilvalgsproblem: en feil er funnet på en valgfunksjon som vanntankoppvarming.
Ved dette problemet, vil feilvalget antas at det ikke er forårsaket i produktet.
• Nivå Nøddrift
- Når systemet har trøbbel stopper det driften og venter på brukerens avgjørelse: Ringe kundeservice eller igangsette nøddrift.
- For å starte nøddrift, trykker brukeren bare på PÅ-/AV-knappen én gang til.
- To forskjellige nivåer er ferdiginnstilt for nøddrift: Høy Temperatur-syklus og Lav Temperatursyklus.
- I nøddriftmodus kan ikke brukeren justere ønsket temperatur.
※Den kan ikke brukes dersom elektrisk varmeovn ikke er installert.

Vippebryter Ønsket temperatur Ønsket romtempe- Ønsket temperatur
(#4)
på utløpsvann
ratur
sanitærvanntank
Høy Temperatur-syklus
Lav Temperatur-syklus

AV
PÅ
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50°C
30°C

24°C
19°C

70°C
50°C

Bruk av Termostaten
• Følgende funksjoner er tillatte i nøddrift:
-

Drift På/Av

-

VIEW TEMP (Vis Temp)-knapp*

-

Temperaturjusteringsknapp*

-

Aktiver/Deaktiver sanitær vannoppvarming

* : Temperatur målt av en defekt sensor vises som“- -“.
* : Justert temperatur er kun brukt for å kontrollere den elektriske varmerens På-/Av-tilstand.
Produktet skrur seg ikke på/av i samsvar med den innstilte temperaturen på kontrollpanelet.
Den skrur seg på/av i samsvar med termostatsignalet.

• Følgende funksjoner er IKKE tillatte i nøddrift. :
-

Driftsmodus (kjøling/ oppvarming/væravhengig)

-

Tidsplanlegging

-

SET TEMP (Velg Temp)-knapp

- Dersom valgsvikt forekommer ved lite (eller stort) problem samtidig, gir systemet høyere prioritet
til det lille (eller store) problemet og opererer som om lite (eller stort) problem oppstår.
- Noen ganger vil derfor oppvarming av sanitær vann være umulig i nøddriftsmodus.
Når sanitærvannet ikke varmes opp under nøddrift, må du undersøke om sanitærvannsensoren
og tilhørende ledninger er Ok.
• Nøddrift startes ikke automatisk etter at hovedstrømtilførselen er nullstilt.
- I normal tilstand er produktets driftsinformasjon gjenopprettet og automatisk startet på nytt etter at
hovedstrømtilførselen er tilbakestilt.
- Men under nøddrift er automatisk omstart ikke tillatt for å beskytte produktet.
- Brukeren må derfor omstarte produktet når strømmen er tilbake etter at nøddrift har begynt å
kjøre.
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• Duplisert problem: Driftsfeil med lite eller stort problem
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Vedlikehold og Service
Vedlikeholdsaktiviteter
For å sikre maksimal utnyttelse av enheten, må en rekke kontroller og inspeksjoner av anlegget og
kablinger utføres med jevne mellomrom, helst årlig.
Dette vedlikeholdet bør gjøres av din lokale tekniker.

Når klimaanlegget ikke virker….

• Dersom produktet ikke brukes over lengre tid, anbefaler vi
på det sterkeste å IKKE SKRU AV STRØMTILFØRSELEN
til produktet.
• Dersom det ikke er strømtilførsel, vil noen spesielle produktbeskyttende handlinger (som antilås på vannpumpen) ikke
utføres.

Kontakt umiddelbart kundeservice i følgende situasjoner
1. Du legger merke til noe unormalt, slik som brent lukt, uvanlig støy, o.l.
Stopp enheten og slå av bryteren.
Forsøk aldri å reparere enheten på egenhånd eller å starte systemet på nytt i slike tilfeller.
2. Strømledningen er for varm eller er skadet.
3. Selvdiagnostiseringssystemet har generert en feilkode.
4. Vannlekkasje fra enheten.
5. En bryter, skillebryter (sikkerhet, jording) eller sikring fungerer ikke korrekt.
Bruker må utføre rutinesjekk & rengjøring for å unngå dårlig ytelse.
I tilfelle spesielle omstendigheter, skal jobben kun utføres av servicepersonell.

• I tilfelle av vann med tilsatt saltoppløsning, må avløpsventilen til avstengningsventilen være
koblet til en utvinningsbeholder.
• Ikke berør vannet rørt med saltoppløsning.
• Når det lekker saltlake i røret, ikke bruk enheten og kontakt en forhandler, en selger eller et
autorisert servicesenter.
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Feilsøkningstips! Spar tid og penger!
Sjekk følgende punkter før du ber om reparasjon eller service....
Dersom feilen vedvarer, må du ta kontakt med forhandleren.
Situasjon

Forklaring
• Har du gjort feil i bruken av timeren?

AWHP fungerer ikke.

• Har det gått noen sikringer eller har kretsbryteren gått?
• Dersom ‘CH 14’ vises i skjermpanelet, sjekk om vannrøret er frosset eller
fjern luften i PHEX ved å åpne luftventilen.

Rommet har en spesiell lukt.

• Kontroller at dette ikke er en damp lukt utsondret av vegger, tepper, møbler
eller gjenstander av stoff i rommet.

AWHP fungerer ikke i ca. 3 minut- • Dette er mekanismebeskyttelsen.
ter etter omstart.
• Vent ca. 3 minutter og den vil starte opp.
Verken kjøler eller varmer effektivt.

• Rommet kan ha vært veldig varmt når AWHP først ble slått på.
Gi den tid til å kjøle seg ned.
• Er innstillingstemperaturen satt feil?
• Lyd fra kjølemiddel som flyter
- Mens systemet starter eller stopper kan det komme lyd fra kjølemiddel
som flyter rundt.

Enheten bråker veldig.

• Vannlyd
- Mens enheten startes eller stoppes, kan det oppstå lyd fra vannrørene.
• Under Avtining
- Lyd kan oppstå i enheten på grunn av antining av vannet.
• Lyd for enhetens varmeveksler
- Under kjølemodus, vil en lyd kunne høres fra innendørsenhetens varmeveksler på grunn av at vann fryser eller smelter.
• Damp fra varmeveksleren
- Under avtining smeltes is på varmeveksleren, noe som resulterer i at det
dannes damp.

Kontrollpanelskjermen er svak,
eller ikke synlig i det hele tatt.

• Er automatsikringen aktivert?
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Det oppstår damp i enheten.
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