
 
 

 
 
INSTRUKCJA  OBSŁUGI 
 
System:   

 Pompa ciepła powietrze-woda 
Modele: 

H09SNE 
H12SNE 
H14SNE 
H16SNE 

 
TEMPERATURA PRACY [°C, DB] 

TRYB OGRZEWANIA 

DOPUSZCZALNA ZE-
WNĘTRZNA TEMPERATU-

RA PRACY: 

MIN MAX 

-20°C +30°C 

TRYB CHŁODZENIA 
DOPUSZCZALNA ZE-

WNĘTRZNA TEMPERATU-
RA PRACY: 

MIN MAX 

+5°C +48°C 

 
UWAGA  

• Przed instalacj ą i uruchomieniem pompy ciepła 
powietrze-woda nale Ŝy dokładnie przeczyta ć całą 
instrukcj ę obsługi. 

• Po przeczytaniu instrukcji instalacji nale Ŝy ją za-
chowa ć do wykorzystania w przyszło ści. 

• NaleŜy zapozna ć się z załączonymi warunkami 
gwarancji i przestrzega ć ich. 
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DANE URZĄDZENIA  
Tutaj naleŜy zapisać numer modelu i numer seryjny: 

Nr modelu  _______________________________________  
                                       (jednostka z ewnętrzna  / jednostka wewn ętrzna) 

Nr seryjny ________________________________________   
                                       (jednostka z ewnętrzna  / jednostka wewn ętrzna) 
Znajdują się one na etykiecie umieszczonej z boku obudowy 
kaŜdego urządzenia. 

Nazwa sprzedawcy ________________________________  
Data zakupu ______________________________________  
 
� Do tej strony naleŜy przypiąć paragon kasowy. Stanowi on po-

twierdzenie daty zakupu na wypadek korzystania z gwarancji. 

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ  
Wewnątrz znajduje się duŜo przydatnych wskazówek dotyczą-
cych tego, jak właściwie uŜytkować i dbać o pompę ciepła. 
Niewielka ilość czynności zapobiegawczych z Państwa strony 
moŜe przynieść duŜą oszczędność czasu i pieniędzy w czasie 
uŜytkowania wyrobu. 
W części dotyczącej rozwiązywania problemów znajduje się 
wiele odpowiedzi na często powstające wątpliwości. JeŜeli naj-
pierw przeczytają Państwo rozdział Rozwiązywanie proble-
mów , to moŜe w ogóle nie będzie potrzeby wzywania serwisu. 

OSTRZEśENIA 
• W celu naprawy lub konserwacji niniejszego urz ądzenia 

naleŜy skontaktowa ć się z serwisem.  
• W celu instalacji niniejszego urz ądzenia nale Ŝy skontak-

tować się z osob ą posiadaj ącą odpowiednie kwalifikacje.  
• Pompa ciepła nie jest przeznaczona do u Ŝytkowania bez 

dozoru przez małe dzieci i osoby niesprawne.  
• NaleŜy pilnowa ć, aby małe dzieci nie bawiły si ę urządze-

niem.  
• W przypadku konieczno ści wymiany przewodu zasilaj ą-

cego, wymiana taka powinna by ć przeprowadzona przez 
osoby wykwalifikowane przy u Ŝyciu wył ącznie oryginal-
nych cz ęści.  

• Prace instalacyjne musz ą być wykonane zgodnie z kra-
jowymi przepisami elektrycznymi wył ącznie przez upo-
waŜnionych pracowników.  
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OstrzeŜenia dotycz ące bezpiecze ństwa 
Aby zapobiec zranieniu uŜytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu urządzenia, muszą 
być przestrzegane poniŜsze wskazówki. 
� Nieprawidłowe uŜytkowanie na skutek ignorowania instrukcji moŜe spowodować urazy 

lub uszkodzenia, których waga jest sklasyfikowana przez następujące ostrzeŜenia doty-
czące bezpieczeństwa. 

 OSTRZEśENIE 
Oznaczenie to wskazuje na moŜliwość spowodowania 
śmierci lub powaŜnego okaleczenia. 

 UWAGA  
Oznaczenie to wskazuje na moŜliwość spowodowania 
zranienia lub zniszczenia przedmiotów. 

 OSTRZEśENIE 
Zawsze nale Ŝy uziemić urzą-
dzenie. 

 
 

• Istnieje niebezpieczeństwo po-
raŜenia prądem elektrycznym. 

Nie uŜywać bezpiecznika uszk o-
dzonego lub o nieprawidłowej war-
tości. Stosowa ć tylko bezpiecznik o 
prawidłowej warto ści znamionowej. 
• Istnieje niebezpieczeństwo poŜaru 

lub poraŜenia prądem elektrycznym. 

Nie uŜywać rozgał ęźników.  Zaw-
sze nale Ŝy zainstalowa ć od-
dzielny obwód i bezpiecznik. 
 
• MoŜe to być przyczyną poŜaru lub 

poraŜenia prądem elektrycznym. 

W sprawie prac elektrycznych ko n-
taktowa ć się ze sprzedawc ą, elek-
trykiem lub autoryzowanym punk-
tem serwisowym. Nie demontowa ć 
ani naprawia ć wyrobu samodzielnie.  
• Istnieje niebezpieczeństwo poŜaru 

lub poraŜenia prądem elektrycz-
nym. 

Zawsze naleŜy uziemić urządzenie 
zgodnie ze schematem elektrycznym. 
Nie podłączać przewodu uziemiaj ącego 
do rur wodnych, gazowych, odgromni-
ków ani uziemienia telefonicznego. 
• Istnieje niebezpieczeństwo po-
Ŝaru lub poraŜenia prądem elek-
trycznym. 

Pewnie zainstalowa ć panel i 
pokryw ę skrzynki steruj ącej. 
 
 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo poŜaru lub 

poraŜenia prądem elektrycznym z 
powodu dostanie się kurzu, wody, itp. 

Stosowa ć tylko bezpiecznik o 
prawidłowej warto ści znamiono-
wej. 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo poŜa-

ru lub poraŜenia prądem elek-
trycznym. 

Nie modyfikować ani nie przedłuŜać 
przewodu zasilającego. Jeśli przewód 
zasilający jest zadrapany, z obdartą izola-
cją lub uszkodzony, naleŜy go wymienić. 
• Istnieje niebezpieczeństwo po-
Ŝaru lub poraŜenia prądem 
elektrycznym. 

W sprawie instalacji lub d emonta Ŝu 
zawsze kontaktowa ć się z punktem 
sprzeda Ŝy lub punktem serwiso-
wym. 
• Istnieje niebezpieczeństwo poŜa-

ru, poraŜenia prądem elektrycz-
nym, eksplozji lub zranienia. 

Nie wolno instalowa ć urządzenia 
na wadliwej podstawie. Nale Ŝy się 
upewni ć, Ŝe miejsce instalacji nie 
pogorszy si ę z upływem czasu. 
• MoŜe to być przyczyną upadku 

wyrobu. 

Nigd y nie wolno instalowa ć 
urządzenia na ruchomej pod-
stawie ani w miejscu, z które-
go mo Ŝe spaść. 
• Upadek jednostki zewnętrznej moŜe 

to być przyczyną uszkodzenia wyro-
bu, zranienia, a nawet śmierci osób. 

Jeśli urz ądzenie zostało zal a-
ne, przed ponownym jego 
uŜyciem nale Ŝy skontaktowa ć 
się z punktem serwisowym. 
• Istnieje niebezpieczeństwo po-
Ŝaru lub poraŜenia prądem 
elektrycznym 

Upewnić się, jaki czynnik chłodn i-
czy nale Ŝy zastosowa ć. NaleŜy 
przeczyta ć etykiet ę na urządzeniu. 
• Zastosowanie prawidłowego 

czynnika chłodniczego zapew-
ni normalną pracę urządzenia. 

Nie wolno stosowa ć uszkodz o-
nych przewodów zasilaj ących, 
wtyczek lub obluzowanych gniazd.  
• Istnieje niebezpieczeństwo 

poŜaru lub poraŜenia prądem 
elektrycznym. 

Nie dotyka ć, obsługiwa ć ani n a-
prawia ć mokrymi r ękoma. Przy 
odłączaniu chwyta ć za wtyczk ę. 
• Istnieje niebezpieczeństwo 

poŜaru lub poraŜenia prądem 
elektrycznym. 

Nie wolno umieszcza ć grzejn i-
ków ani innych urz ądzeń w po-
bliŜu przewodu zasilaj ącego. 
• Istnieje niebezpieczeństwo 

poŜaru lub poraŜenia prądem 
elektrycznym. 

Nie pozwala ć, aby woda dostaw ała 
się do części elektrycznych. Insta-
lować urządzenie z dala od wody. 
• Istnieje niebezpieczeństwo poŜa-

ru, uszkodzenia urządzenia lub 
poraŜenia prądem elektrycznym. 

W pobli Ŝu urządzenia nie prz e-
chowywa ć ani nie u Ŝywać gazów 
palnych. 
• Istnieje niebezpieczeństwo 

poŜaru. 
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Przewody poł ączeniowe je d-
nostki wewn ętrznej/ zewn ętrz-
nej musz ą być dobrze zabez-
pieczone i poprowadzone tak, 
aby nie były naci ągnięte na 
złączach. 
 
 
• Nieprawidłowe lub obluzowa-

ne połączenia mogą być przy-
czyną nagrzewania się i poŜa-
ru. 

 

Materiałów opakowaniowych, 
części, takich jak wkr ęty, 
gwo ździe, baterie, połamane 
elementy, itp., po instalacji lub 
naprawie nale Ŝy pozbywa ć się 
w sposób bezpieczny. Opako-
waniowe torby plastikowe na-
leŜy rozerwa ć i wyrzuci ć. 
• Dzieci mogą się nimi bawić i 

ulec zranieniu. 
 

Upewni ć się, Ŝe urządzenie z a-
silaj ące nie jest brudne, oblu-
zowane lub p ęknięte, a na-
stępnie wł ączyć zasilanie. 
 
 
 
 
• Brudne, obluzowane lub pęk-

nięte urządzenie zasilające 
moŜe być przyczyną poraŜe-
nia prądem elektrycznym lub 
poŜaru. 

 
Kondensator rozruchowy je d-
nostki zewn ętrznej dostarcza 
wysokiego napi ęcia do układu 
elektrycznego. Przed przyst ąpie-
niem do naprawy nale Ŝy się 
upewni ć, Ŝe jest on rozładowany. 
• Naładowany kondensator mo-
Ŝe spowodować poraŜenie 
prądem elektrycznym. 

Podczas instalacji wyrobu n a-
leŜy korzysta ć z zestawu insta-
lacyjnego dostarczonego wraz 
z wyrobem. 
 
 
• W przeciwnym wypadku urzą-

dzenie moŜe spaść i spowo-
dować powaŜny wypadek. 

 

NaleŜy stosowa ć jedynie takie 
części, które znajduj ą się na 
liście części serwisowych. 
Nigdy nie próbowa ć modyfi-
kować urządzenia. 
 
• UŜycie nieprawidłowych części 

moŜe spowodować poraŜenie 
prądem elektrycznym, nad-
mierne wydzielanie ciepła lub 
poŜar. 

 
Nie uŜytkowa ć urządzenia 
przez dłu Ŝszy czas w szczelnie 
zamkni ętym pomieszczeniu. 
Regularnie wietrzy ć pomiesz-
czenie. 
• Niedobór tlenu moŜe mieć 

niekorzystny wpływ na zdro-
wie. 

 

Podczas pracy nie otwiera ć 
kratki wlotowej urz ądzenia. 
(Nie dotyka ć filtru elektrosta-
tycznego, je śli urz ądzenie ta-
kowy posiada.) 
• Istnieje niebezpieczeństwo 

zranienia, poraŜenia prądem 
elektrycznym lub uszkodzenia 
urządzenia. 

 

Jeśli z urz ądzenia wydobywaj ą 
się dziwne odgłosy, zapachy 
lub dym, natychmiast wył ą-
czyć bezpiecznik lub odł ączyć 
przewód zasilaj ący. 
• Istnieje niebezpieczeństwo 

poŜaru lub poraŜenia prądem 
elektrycznym. 

 

Jeśli urządzenie pracuje w p o-
mieszczeniu razem z kuchenk ą,  
grzejnikiem, itp., nale Ŝy co jaki ś 
czas przewietrza ć pomieszczenie. 
• Niedobór tlenu moŜe mieć 

niekorzystny wpływ na zdro-
wie. 

 

Przed czyszczeniem lub n a-
praw ą urządzenia wył ączyć 
główne zasilanie. 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo po-

raŜenia prądem elektrycznym 
 

NaleŜy zadbać o to, aby nikt, 
szczególnie dzieci, nie mógł 
stawać lub spa ść na jednostk ę 
zewnętrzną. 
• MoŜe to być przyczyną zra-

nienia osób lub zniszczenia 
urządzenia. 

 
NaleŜy się upewni ć, Ŝe w cza-
sie u Ŝytkowania nie ma mo Ŝli-
wości wyci ągnięcia ani uszko-
dzenia przewodu zasilaj ącego. 
• Istnieje niebezpieczeństwo 

poŜaru lub poraŜenia prądem 
elektrycznym. 

 

NICZEGO nie wolno umies z-
czać na przewodzie zasilaj ą-
cym. 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo 

poŜaru lub poraŜenia prądem 
elektrycznym. 

 

W przypadku ulatniania si ę 
palnego gazu, przed wł ącze-
niem urz ądzenia zamkn ąć gaz 
i wywietrzy ć otwieraj ąc okno. 
• Nie uŜywać telefonu, nie włą-

czać ani wyłączać przełączni-
ków. Istnieje niebezpieczeń-
stwo wybuchu lub poŜaru. 
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 UWAGA  
Podnoszeniem i przenosz e-
niem urz ądzenia powinny si ę 
zajmowa ć co najmniej dwie 
osoby. 
• NaleŜy unikać skaleczenia. 
 

Nie nale Ŝy instalowa ć urzą-
dzenia w miejscu, gdzie b ędzie 
bezpośrednio wystawione na 
morski wiatr (mgła solna). 
• MoŜe to być przyczyną korozji 

wyrobu.  
 

Podczas instalacji urz ądzenia 
naleŜy je wypoziomowa ć.  

 
 

• W celu uniknięcia drgań i ha-
łasu. 

 
 

Nie instalowa ć w miejscu, 
gdzie hałas lub gor ące powie-
trze z jednostki zewn ętrznej 
moŜe przeszkadza ć sąsiadom.  
 
• MoŜe to być przyczyną pro-

blemów z sąsiadami. 
 

Po instalacji lub naprawie 
zawsze nale Ŝy sprawdzi ć, czy 
nie ma wycieku gazu (czynnika 
chłodniczego). 
 
• Zbyt mała ilość czynnika 

chłodniczego moŜe doprowa-
dzić do uszkodzenia urządze-
nia. 

 

Nie wykorzystywa ć urządzenia do 
specjalnych zastosowa ń, jak w ce-
lu przechowywania Ŝywności, dzieł 
sztuki, itp. Jest to pompa ciepła, a 
nie precyzyjny system chłodniczy. 
• Istnieje niebezpieczeństwo 

zniszczenia lub utraty tych 
przedmiotów. 

 

Nie zatyka ć wlotu i wylotu p o-
wietrza. 
 
 
• MoŜe to być przyczyną uszko-

dzenia urządzenia. 
 

Do czyszczenia u Ŝywać mięk-
kiej ściereczki. Nie stosowa ć 
agresywnych detergentów, 
rozpuszczalników, itp. 
• Istnieje niebezpieczeństwo 

poŜaru, poraŜenia prądem 
elektrycznym lub zniszczenia 
plastikowych elementów urzą-
dzenia. 

 

Nie stawa ć ani niczego nie 
kłaść na urządzenie (jednostk ę 
zewnętrzną). 
 
• Istnieje niebezpieczeństwo 

zranienia ludzi oraz uszkodze-
nia urządzenia. 

 

Podczas pracy urz ądzenia nie 
wkłada ć rąk ani innych przed-
miotów do wlotu lub wylotu 
powietrza. 
• Znajdują się tam ostre i ru-

chome elementy, które mogą 
skaleczyć. 

 

Podczas rozpakowywania i i n-
stalacji urz ądzenia nale Ŝy za-
chowa ć ostro Ŝność.  
 
• Ostre krawędzie mogą spo-

wodować skaleczenia. 
 

Jeśli podczas naprawy nast ąpi 
wyciek czynnika chłodniczego, 
nie wolno dotyka ć ulatniaj ące-
go si ę gazu. 
• Czynnik chłodniczy moŜe 

spowodować odmroŜenia. 
 

Podczas przenoszenia lub 
demonta Ŝu instalacji nie prze-
chyla ć urządzenia. 
 
• Woda (skropliny) znajdująca 

się we wnętrzu moŜe się wy-
lać. 

 

Nie wolno miesza ć czynnika 
chłodniczego przeznaczonego 
dla tego systemu z powietrzem 
ani innym gazem. 
• Jeśli do czynnika chłodniczego 

dostanie się powietrze, nad-
mierne ciśnienie moŜe spowo-
dować uszkodzenie sprzętu 
lub zranienie. 

 

W przypadku wycieku gazu 
podczas instalacji natychmiast 
naleŜy wywietrzy ć pomiesz-
czenie. 
• W przeciwnym wypadku moŜe 

to być szkodliwe dla zdrowia. 
 

Przy demonta Ŝu wyrobu post ępowa-
nie z olejem chłodniczym oraz innymi 
częściami powinno by ć zgodne z lo-
kalnymi i krajowymi przepisami. 

Nie wystawia ć skóry oraz nie 
pozostawia ć dzieci ani ro ślin 
w przeci ągu zimnego albo go-
rącego powietrza. 
• MoŜe to być szkodliwe dla 

zdrowia. 
 

Podczas czyszczenia lub ko n-
serwacji urz ądzenia nale Ŝy 
uŜywać mocnego stołka lub 
drabiny. 
• NaleŜy zachować ostroŜność i 

unikać skaleczenia. 
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Informacje ogólne o wyrobie 
 

Typowe miejsce instalacji 
 

 
1. Jednostka wewn ętrzna 
2. Jednostka zewn ętrzna 
3. Rury chłodnicze i przewody poł ączeniowe 
4. Rury wodne 
5. Przewód uziemienia jednostki zewn ętrznej poprowadzony do gruntu w celu 

ochrony przeciwpora Ŝeniowej. 
 
 
 

* Wygląd wyrobu moŜe się róŜnić w zaleŜności od typu i wydajności modelu. 
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Panel sterowania 
 

 
 
 
1. Wyświetlacz 

2. Przycisk zmiany temperatury 

3. Przycisk wł ączenia/ wył ączenia 

trybu cichej pracy 

4. Przycisk wyboru trybu pracy 

5. Przycisk wł ączenia/ wył ączenia 

ogrzewania wody 

6. Przycisk ESC 

7. Przyciski strzałek 

(góra, dół, w lewo, w prawo) 

8. Przycisk zasilania 

9. Przycisk ustawie ń funkcji 

10. Przycisk ustawiania temperatury 

11. Przycisk wy świetlania temperatury 

12. Przycisk programowania 

13. Przycisk SET/CLEAR 

 
 
 
 
 
 
* W zaleŜności od modelu, niektóre funkcje mogą nie działać lub nie być wyświetlane. 
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Instrukcja obsługi 
 

Informacje dotycz ące monitorowanych parametrów  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DODATKOWA POMPA SYSTEMU 
OGRZEWANIA SŁONECZNEGO 
Ikona ta wskazuje, Ŝe jest aktywna dodatko-
wa pompa systemu ogrzewania słonecznego. 
UWAGA : Ze względu na to, Ŝe dodatkowa 
pompa systemu ogrzewania słonecznego nie 
jest obowiązkowa, ale tylko zalecana w za-
leŜności od warunków instalacji, ikona ta 
moŜe się pokazywać pomimo tego, Ŝe pom-
pa taka nie jest zainstalowana. 
 
Pompa wodna 
Ikona ta wskazuje, Ŝe jest aktywna pompa 
wodna znajdująca się wewnątrz jednostki 
wewnętrznej. 
 
Grzałka zbiornika wody sanitarnej 
Ikona ta wskazuje, Ŝe jest aktywna grzałka 
elektryczna znajdująca się w zbiorniku wody 
sanitarnej. 
 
 
 
 

Grzałka elektryczna STOPIE Ń 1 
 

Grzałka elektryczna STOPIE Ń 2 
Ikony te wskazują, Ŝe pracuje pomocnicza 
grzałka elektryczna znajdująca się we wnę-
trzu jednostki wewnętrznej. 
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Informacje dotycz ące monitorowanych parametrów  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BRAK FUNKCJI  
 
 
 
Zabezpieczenie przed dzie ćmi 
 
 

Jednostka zewn ętrzna 
Ikona ta wskazuje, Ŝe jest aktywna jednostka 
zewnętrzna. 
 
 
Dezynfekcja 
Ikona ta wskazuje, Ŝe przebiega operacja 
dezynfekcji zbiornika wody sanitarnej. 
 

Utrzymywanie najni Ŝszej temperatury 
Zadaniem tego trybu pracy jest utrzymanie 
temperatury zapobiegającej uszkodzeniu 
pompy wodnej na skutek zamarznięcia. 
 
 

Odszranianie 
Ikona ta wskazuje, Ŝe aktywny jest tryb od-
szraniania. 
Podczas operacji ogrzewania pomieszczeń 
lub ogrzewania wody sanitarnej wymiennik 
ciepła jednostki zewnętrznej moŜe być nara-
Ŝony na zamarzanie z powodu niskiej tempe-
ratury zewnętrznej oraz wilgotności. W przy-
padku wystąpienia takiego zagroŜenia, wy-
rób przechodzi do trybu odszraniania. Zosta-
je odwrócony cykl pracy i, w celu zapobieŜe-
nia zamarzaniu zewnętrznej części systemu, 
ciepło jest pobierane z jego części we-
wnętrznej. Ten tryb pracy działa automa-
tycznie. 
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Informacje dotycz ące monitorowanych parametrów  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowaŜne zagro Ŝenie 
Ikona ta wskazuje, Ŝe wystąpiło powaŜne 
zagroŜenie. 
 
 
 
Lekkie zagro Ŝenie 
Ikona ta wskazuje, Ŝe wystąpiło lekkie za-
groŜenie. 
 
 
Termostat 
Ikona ta wskazuje na połączenie z termosta-
tem. 
 
 

Sterownik centralny 
Ikona ta wskazuje, Ŝe wyrób jest sterowany 
sterownikiem centralnym. 
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Zmiana trybu pracy 
Włączenie wyrobu i wybór trybu pracy. 
 

 

1 Nacisnąć przycisk zasilania, aby 
włączyć wyrób. 

 
 
 

2 W celu wybrania trybu pracy naciskać przycisk 
OPER MODE. 
 
 

:  tryb chłodzenia 
 

:  tryb ogrzewania 
 

:  tryb zaleŜny od warunków  
pogodowych 

 
 

 
 
 

Tryb pracy 
• Tryb chłodzenia – System wytwarza zimną wodę wykorzystywaną do chłodzenia podło-

gowego lub chłodzenia konwektorami wentylatorowymi (FCU). 
• Tryb ogrzewania– System wytwarza gorącą wodę wykorzystywaną do ogrzewania podło-

gowego lub ogrzewania konwektorami wentylatorowymi (FCU) 
• Tryb pracy zaleŜny od warunków pogodowych – W tym trybie pracy punkt charakterystyki 

ogrzewania określany jest automatycznie na podstawie zdefiniowanego 
wykresu temperatury. Więcej szczegółów znajduje się w opisie funkcji o 
kodzie 24 i 25. 
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Wybór temperatury docelowej 
Ustawienie odpowiedniej temperatury dla kaŜdego trybu regulacji. 

 

1 Nacisnąć przycisk zasilania, aby 
włączyć wyrób. 

 
 

2 W celu wybrania trybu regulacji naciskać przycisk 
SET TEMP. 

:  temperatura  
 w pomieszczeniu 
 
:  temperatura wody  
 na wyjściu  
 

:  temperatura w zbiorniku 
wody sanitarnej 

Tryb „temperatura w pomieszczeniu” i „temperatura w 
zbiorniku wody sanitarnej” moŜna wybrać, gdy zain-
stalowany jest zdalny czujnik temperatury powietrza i 
zestaw do zbiornika wody sanitarnej.  

3 Naciskając przyciski zmiany temperatury ustawić 
Ŝądaną temperaturę dla kaŜdego trybu. 

Przykład 1)  Ustawienie docelowej temperatury 
wody na wyjściu na 45°C. 

 
Przykład 2)  Ustawienie docelowej temperatury 

wody na wyjściu na 27°C. 

 

� Uwaga 

  : jedno naciśnięcie zmniejsza temperaturę o 1°C lub 2°F. 

  : jedno naciśnięcie zwiększa temperaturę o 1°C lub 2°F. 
• Zmiana zakresu temperatury dla kaŜdego trybu jest moŜliwa w trybie ustawień instalacyj-

nych. Patrz kody funkcji 11 do 15. 
• Ustawianie temperatury w pomieszczeniu jest dostępne, gdy zainstalowany jest zdalny 

czujnik temperatury powietrza. Patrz funkcja o kodzie 03.  
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Tryb chłodzenia 
W tym trybie, w celu osiągnięcia ustawionej temperatury, aktywna jest operacja chłodzenia. 

 

1 Nacisnąć przycisk zasilania, aby 
włączyć wyrób. 

 
 

2 W celu wybrania trybu chłodzenia naciskać 
przycisk wyboru trybu pracy. 

 
 

  : ikona trybu chłodzenia 

Patrz instrukcja obsługi wyrobu.  

3 Naciskając przyciski zmiany temperatury 
ustawić Ŝądaną temperaturę dla kaŜdego trybu. 

Przykład 1)  Ustawienie docelowej temperatury 
wody na wyjściu na 27°C. 

 

Przykład 2)  Ustawienie docelowej temperatury 
w pomieszczeniu na 3°C. 

 

� Uwaga 

  : jedno naciśnięcie zmniejsza temperaturę o 1°C lub 2°F. 

  : jedno naciśnięcie zwiększa temperaturę o 1°C lub 2°F. 

Zmiana zakresu temperatury dla kaŜdego trybu jest moŜliwa w trybie ustawień instalacyj-
nych. Patrz kody funkcji 11 do 15. 
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Tryb ogrzewania 
W tym trybie, w celu osiągnięcia ustawionej temperatury, aktywna jest operacja ogrzewania. 

 

1 Nacisnąć przycisk zasilania, aby 
włączyć wyrób. 

 
 

2 W celu wybrania trybu ogrzewania naciskać 
przycisk wyboru trybu pracy. 

 
 

  : ikona trybu ogrzewania 

  

3 Naciskając przyciski zmiany temperatury 
ustawić Ŝądaną temperaturę dla kaŜdego trybu. 

Przykład 1)  Ustawienie docelowej temperatury 
wody na wyjściu na 55°C. 

 

Przykład 2)  Ustawienie docelowej temperatury 
w pomieszczeniu na 26°C. 
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Tryb pracy zale Ŝny od warunków pogodowych 
W tym trybie ustawiana temperatura jest regulowana automatycznie w zaleŜności od tempe-
ratury zewnętrznej. (Dotyczy TYLKO trybu ogrzewania.) 

 

1 Nacisnąć przycisk zasilania, aby 
włączyć wyrób. 

 
 

2 W celu wybrania trybu pracy sterowanego wa-
runkami zewnętrznymi naciskać przycisk wyboru 
trybu pracy. 

 

  :  ikona trybu pracy zaleŜne-
go od warunków pogodo-
wych 

 

3 Naciskając przyciski zmiany temperatury 
ustawić Ŝądany poziom temperatury. 

 

Przykład)  Zmniejszenie charakterystyki 
temperatury o 3°C (na podstawie 
temperatury powietrza w pomieszczeniu) 
<Krok regulacji temp. (jednostki: °C)> 
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 
← chłodzenie           grzanie → 
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Wyświetlanie temperatury 

 

1 Kilkakrotnie naciskając przycisk 
wyświetlania temperatury moŜna 
wybrać kaŜdą z poniŜszych tempe-
ratur.  

 
 
: temperatura w po-
mieszczeniu 
 

: temperatura na wej-
ściu 

 
: temperatura na wyjściu 
 

: temperatura wody sa-
nitarnej 

 
: temperatura w obiegu 

 ogrzewania słonecznego 
 
 

2 Naciśnięcie w dowolnym momencie przycisku 
wyświetlania temperatury spowoduje wyświetle-
nie na 5 sekund temperatury pomieszczenia. 

 

 
 

(jednostki: °C) 
Temperatura Zakres temperatury Sposób wyświetlania 

powietrze 

poniŜej  11 Lo 

11 – 39 temperatura rzeczywista 

powyŜej 39 Hi 

woda 

poniŜej  0 Lo 

0 – 92 temperatura rzeczywista 

powyŜej 92 Hi 
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Operacja ogrzewania wody sanitarnej 

 

1 Nacisnąć przycisk  ogrzewania wody.  
Przycisk ten włącza lub wyłącza funkcję ogrze-
wania wody sanitarnej. 
 

 
 
 
 
 
 
 

<Ogrzewanie wody sanitarnej włączone> 
 
 
 
 
 
 
 

<Ogrzewanie wody sanitarnej wyłączone> 
 

2 Woda sanitarna moŜe być ogrzewana tylko wte-
dy, gdy włączona jest funkcja ogrzewania wody. 
Podczas grzania wyświetlany będzie poniŜszy 
wskaźnik. 

 

 

<Grzanie wody sanitarnej WŁĄCZONE (ON)> 
 

 
 

<Uwaga> 

• Gdy zbiornik wody sanitarnej nie jest zainstalowany, funkcja ta jest nieczynna. 

• Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale dotyczącym instalacji, funkcje 
o kodach 15, 26-29. 
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Tryb cichej pracy 
W trybie cichej pracy jednostka zewnętrzna pracuje ze zmniejszoną wydajnością, przez co 
wytwarzany przez nią hałas jest mniejszy. 

 

1 Nacisnąć przycisk trybu cichej pracy.  
Przycisk ten włącza lub wyłącza tryb cichej pra-
cy. 

 
 
 
 
 
 
 

<tryb cichej pracy WYŁĄCZONY> 
 
 
 
 
 
 

<tryb cichej pracy WŁĄCZONY> 
 

 
 
 

 

Taka sytuacja oznacza, Ŝe spada równie Ŝ wydajno ść grzewcza i chłodnicza 
jednostki wewn ętrznej. Nale Ŝy o tym pami ętać, gdy oczekujemy okre ślonego 
poziomu ogrzewania lub chłodzenia pomieszcze ń. 

 

 

Funkcja cichej pracy mo Ŝe nie działa ć podczas procedur nadrz ędnych, takich 
jak funkcja oszraniania, przeciw zamro Ŝenia itp.  
(Podczas pracy nadrz ędnej na wy świetlaczu jest tylko informacja:  ) 
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Zabezpieczenie przed dzie ćmi 
Funkcja ta uniemoŜliwia korzystanie ze sterownika dzieciom lub innym osobom. 

 

1 Naciskając przycisk ustawień funkcji wejść w 
tryb ustawień uŜytkownika. 
(Będzie migał wskaźnik jak poniŜej)  

 

2 Nacisnąć przycisk SET/CLEAR, aby zakończyć 
wybór. 
Wskaźnik zniknie. 

 

3 Gdy włączone jest zabezpieczenie przed dzieć-
mi, naciśnięcie dowolnego przycisku (za wyjąt-
kiem przycisku wyświetlania temperatury oraz 
przycisku SET/CLEAR) spowoduje wyświetlenie 
na 3 sekundy wskaźnika  i symbolu ‘CL’. 

 

4 W celu wyłączenia tego usta-
wienia, naciskać przycisk 
ustawień funkcji dopóki nie 
zacznie migać wskaźnik , a 
następnie nacisnąć przycisk 
SET/CLEAR.  
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Wyświetlanie kodów bł ędów 
Gdy w jednostce wewnętrznej wystąpi błąd, na panelu sterowania zostaje wyświetlony kod 
błędu. 

Lekkie zagro Ŝenie  

Problem występuje wewnątrz jednostki wewnętrznej. W większości przypadków pro-
blem ten jest związany z czujnikami. Jednostka zewnętrzna działa w warunkach pra-
cy trybu awaryjnego, który jest konfigurowany przełącznikiem DIP nr 4 umieszczo-
nym na płytce PCB jednostki wewnętrznej. 

 
<Wyświetlacz> 

 

PowaŜne zagro Ŝenie  

Problem występuje wewnątrz jednostki zewnętrznej. Z uwagi na to, Ŝe problem jest 
związany z jednostką zewnętrzną, działanie trybu awaryjnego jest realizowane przez 
grzałkę elektryczną znajdującą się w jednostce wewnętrznej. 

 
<Wyświetlacz> 

 

Błąd krytyczny  

W przypadku wystąpienia błędu krytycznego, praca wyrobu zostanie bezwarunkowo 
zatrzymana. Wtedy wyświetlane będą na zmianę symbol ‘CH’ i numer kodu błędu. 

 
<Wyświetlacz> 
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Ustawienie aktualnego czasu 
MoŜna ustawić aktualny czas. 

 

1 Nacisnąć przycisk programowania i przytrzymać 
go wciśnięty przez 3 sekundy. Uaktywni się tryb 
ustawiania aktualnego czasu. 
Przykład) Ustawienie godziny 22:20, 

dzień: poniedziałek  

2 Naciskając przyciski strzałek w lewo, w prawo, 
ustawić bieŜący dzień tygodnia. 

 

3 Nacisnąć przycisk strzałki w dół, aby wybrać AM 
(przed południem)/ PM (po południu). (Segment 
AM/PM będzie migał) 

 

4 Nacisnąć przycisk strzałki w prawo, aby przejść 
do ustawiania godzin. (Będzie migał segment 
godzin.) 

 

5 Za pomocą przycisków strzałek w górę, w dół 
ustawić godzinę. 

 

<Uwaga> 

• Początkowo aktualny czas jest ustawiony na godzinę 12:00. 
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6 Nacisnąć przycisk strzałki w prawo, aby przejść 
do ustawiania minut. (Będzie migał segment mi-
nut.) 

 

7 Za pomocą przycisków strzałek w górę, w dół 
ustawić minuty. 

 

8 Po zakończeniu ustawiania nacisnąć przycisk 
SET/CLEAR. 

 

9 Nacisnąć przycisk , aby wyjść z 
ustawień albo po 25 sekundach 
system automatycznie opuści tryb 
ustawień.  
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Programowanie: Ustawienie programu prostego 
MoŜna zaprogramować czas, po którym nastąpi włączenie. 

 

1 W celu wejścia w tryb programowania nacisnąć 
przycisk programowania. (Będzie migał segment 
SIMPLE.) 

 
 
Przykład) Ustawienie czasu programowania na 

‘3’ godziny 

2 Za pomocą przycisków strzałek w górę, w dół 
ustawić czas programowania. 

 

3 Po zakończeniu ustawiania nacisnąć przycisk 
SET/CLEAR, aby zakończyć programowanie. 

 

4 Nacisnąć przycisk , aby wyjść z 
ustawień albo po 25 sekundach 
system automatycznie opuści tryb 
ustawień.  
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Programowanie: Ustawienie programu u śpienia 
MoŜna zaprogramować czas, po którym nastąpi wyłączenie. 

 

1 W celu wejścia w tryb programowania nacisnąć 
przycisk programowania. Powtórnie nacisnąć 
ten przycisk, aby wybrać programowanie uśpie-
nia. (Będzie migał segment SLEEP.) 

 
 
Przykład) Ustawienie czasu programowania na 

‘3’ godziny 

2 Za pomocą przycisków strzałek w górę, w dół 
ustawić czas programowania. 

 

3 Po zakończeniu ustawiania nacisnąć przycisk 
SET/CLEAR, aby zakończyć programowanie. 

 

4 Nacisnąć przycisk , aby wyjść z 
ustawień albo po 25 sekundach 
system automatycznie opuści tryb 
ustawień.  
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Programowanie: Ustawienie programu wł ączenia 
Funkcja ta umoŜliwia zaprogramowanie godziny włączenia. 

 

1 W celu wejścia w tryb programowania nacisnąć 
przycisk programowania. Powtarzać naciskanie 
tego przycisku, aby wybrać programowanie włą-
czenia. (Będzie migał segment ON.) 

 
 
Przykład) Ustawienie godziny włączenia na  

22:20 (10:20 PM). 

2 Naciskać przyciski strzałek w górę, w dół, aby 
wybrać AM/ PM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Nacisnąć przycisk strzałki w prawo, aby przejść 
do ustawiania godzin. (Będzie migał segment 
godzin.) 

 
 
 
 
 

4 Za pomocą przycisków strzałek w górę, w dół 
ustawić godzinę. 
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5 Nacisnąć przycisk strzałki w prawo, aby przejść 
do ustawiania minut. (Będzie migał segment mi-
nut.) 

 

Przykład) Ustawienie godziny włączenia na  
22:20 (10:20 PM). 

6 Za pomocą przycisków strzałek w górę, w dół 
ustawić minuty. 

 

7 Po zakończeniu ustawiania nacisnąć przycisk 
SET/CLEAR, aby zakończyć programowanie. 

 

8 Nacisnąć przycisk , aby wyjść z 
ustawień albo po 25 sekundach 
system automatycznie opuści tryb 
ustawień.  
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Programowanie: Ustawienie programu wył ączenia 
Funkcja ta umoŜliwia zaprogramowanie godziny wyłączenia. 

 

1 W celu wejścia w tryb programowania nacisnąć 
przycisk programowania. Powtarzać naciskanie 
tego przycisku, aby wybrać programowanie wy-
łączenia. (Będzie migał segment OFF.) 

 
 
Przykład) Ustawienie godziny włączenia na  

23:20 (11:20 PM). 

2 Naciskać przyciski strzałek w górę, w dół, aby 
wybrać AM/ PM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Nacisnąć przycisk strzałki w prawo, aby przejść 
do ustawiania godzin. (Będzie migał segment 
godzin.) 

 
 
 
 
 

4 Za pomocą przycisków strzałek w górę, w dół 
ustawić godzinę. 
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5 Nacisnąć przycisk strzałki w prawo, aby przejść 
do ustawiania minut. (Będzie migał segment mi-
nut.) 

 

6 Za pomocą przycisków strzałek w górę, w dół 
ustawić minuty. 

 

7 Po zakończeniu ustawiania nacisnąć przycisk 
SET/CLEAR, aby zakończyć programowanie. 

 

8 Nacisnąć przycisk , aby wyjść z 
ustawień albo po 25 sekundach 
system automatycznie opuści tryb 
ustawień.  



Instrukcja obsługi 

 Instrukcja obsługi  29 

Programowanie: Ustawienie programu tygodniowego 
Program tygodniowy jest aktywny po ustawieniu aktualnego czasu. 

 

1 W celu wejścia w tryb programowania nacisnąć 
przycisk programowania. Powtarzać naciskanie 
tego przycisku, aby wybrać program tygodniowy. 
(Będzie migał segment WEEKLY.) 

 
 
Przykład) Ustawienie operacji, jak poniŜej  

- dzień: wtorek (TUE) 
- czas włączenia (ON): 11:30 (11:30 AM) 
- czas wyłączenia (OFF): 12:30 (12:30 PM) 

2 Naciskając przyciski strzałek w lewo, w prawo, 
ustawić dzień tygodnia. 

 

3 Naciskać przyciski strzałek w górę, w dół, aby 
ustawić numer operacji. 

 

4 Nacisnąć przycisk strzałki w prawo, aby przejść 
do ustawiania godzin czasu włączenia. (Będzie 
migał segment godzin.) 

 

 
sekcja czasu włączenia 
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5 Za pomocą przycisków strzałek w górę, w dół 
ustawić godzinę czasu włączenia. 

 

6 Nacisnąć przycisk strzałki w prawo, aby przejść 
do ustawiania minut czasu włączenia. (Będzie 
migał segment minut.) 

 

7 Za pomocą przycisków strzałek w górę, w dół 
ustawić minuty czasu włączenia. 

 

8 Nacisnąć przycisk strzałki w prawo, aby przejść 
do ustawiania godzin czasu wyłączenia. (Będzie 
migał segment godzin.) 

 
sekcja czasu wyłączenia 
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9 Zaprogramować czas wyłączenia w taki sam 
sposób, jak czas włączenia wykonując kroki od 
5 do 7. 

 

10Po zakończeniu ustawiania nacisnąć przycisk 
SET/CLEAR, aby zakończyć programowanie. 

 

Po zakończeniu programowania na wyświetla-
czu pojawi się segment podkreślenia. 

11Nacisnąć przycisk , aby wyjść z ustawień 
albo po 25 sekundach system au-
tomatycznie opuści tryb ustawień.  

 
 

<Uwaga>  
Opis programowania tygodniowego 

<sekcja czasu wł ączenia> 
 

 
 
 
 
 

Operacja 
Czas włączenia 

Od 

<sekcja czasu wył ączenia> 
 

 
 
 
 
 

Do  
Czas wyłączenia 

 
 
� MoŜna zaprogramować dwie operacje w ciągu jednego dnia, w sumie do 14 operacji. 
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Programowanie: Ustawienie dni wolnych 
Funkcja ta umoŜliwia automatyczne zatrzymanie pracy w określonych dniach. 

 

1 W celu wejścia w tryb programowania nacisnąć 
przycisk programowania. Powtarzać naciskanie 
tego przycisku, aby wybrać programowanie dni 
wolnych. (Będzie migał segment HOLIDAY.) 

 
 
Przykład) Ustawienie dnia wolnego na piątek 

(FRI).  

2 Naciskając przyciski strzałek w lewo, w prawo, 
wybrać dzień tygodnia. 

 

 3 Jeśli po zakończeniu ustawienia naciśniemy 
przycisk SET/CLEAR, oznaczenie wybranego 
dnia zniknie. 

 

4 Nacisnąć przycisk , aby wyjść z 
ustawień albo po 25 sekundach sys-
tem automatycznie opuści tryb usta-
wień.  
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UŜytkowanie termostatu 
Zastosowanie termostatu pokojowego zapewnia prostotę i wygodę regulacji temperatury. 
Niniejszy rozdział wyjaśnia, jak efektywnie i prawidłowo wykorzystać termostat. 

 UWAGA  
1. NIGDY NIE UśYWAĆ jednocześnie termostatu na 230V~ i 24V~. Jednoczesne ich 

uŜycie spowoduje zwarcie w obwodzie i wymusi wyłączenie bezpiecznika zasilania. 
2. Niektóre rodzaje termostatów elektro-mechanicznych posiadają wewnętrzny układ 

opóźnienia chroniący spręŜarkę. W takim przypadku zmiana trybu pracy moŜe trwać 
dłuŜej niŜ oczekiwałby tego uŜytkownik. Jeśli urządzenie nie reaguje dość szybko, pro-
szę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi termostatu. 

3. Zakres ustawiania temperatury na termostacie moŜe być róŜny od zakresu ustawiania 
na wyrobie. Ustawienie temperatury ogrzewania i chłodzenia powinno zostać wybrane 
w zakresie ustawień temperatury wyrobu. 

 

Specyfikacja obsługiwanych termostatów 
 obsługuje następujące termostaty. 

Typ Zasilanie Tryb pracy Współpraca 

Mechaniczny (1) 
230V~ 

Tylko ogrzewanie (3) Tak 
Ogrzewanie/ chłodzenie (4) Tak 

24V~ 
Tylko ogrzewanie (3) Tak 

Ogrzewanie/ chłodzenie (4) Tak 

Elektryczny (2) 
230V~ 

Tylko ogrzewanie (3) Tak 
Ogrzewanie/ chłodzenie (4) Tak 

24V~ 
Tylko ogrzewanie (3) Tak 

Ogrzewanie/ chłodzenie (4) Tak 

(1): Wewnątrz termostatu nie ma Ŝadnego obwodu elektrycznego i nie jest wymagane do-
starczenie zasilania elektrycznego do termostatu. 

(2): W termostacie znajduje się obwód elektryczny, jak wyświetlacz, diody LED, brzęczyk, 
itp. Wymagane jest dostarczenie do termostatu zasilania elektrycznego. 

(3): W zaleŜności od docelowej temperatury ogrzewania ustawionej przez uŜytkownika, ter-
mostat generuje sygnały „włącz ogrzewanie” lub „wyłącz ogrzewanie”. 

(4): W zaleŜności od docelowej temperatury ogrzewania i chłodzenia ustawionej przez uŜyt-
kownika, termostat generuje sygnały „włącz ogrzewanie” lub „wyłącz ogrzewanie” oraz 
„włącz chłodzenie” lub „wyłącz chłodzenie”. 

 
 

Instalacja i okablowanie termostatu 
Patrz „Warunki instalacji akcesoriów” w rozdziale 4 oraz „Termostat” w rozdziale 7 Instrukcji 
instalacji . 
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Sposób u Ŝytkowania termostatu 
Instrukcje dotyczące sposobu włączenia i wyłączenia, ustawiania docelowej temperatury, 
zmiany trybu pracy, itp. znajdują się w instrukcji obsługi termostatu dostarczonej przez pro-
ducenta termostatu. 
 
 

Obsługa termostatu z panelu sterowania 
• Gdy zainstalowany jest termostat dozwolone s ą poni Ŝsze funkcje: 

•  Przycisk SET TEMP 

•  Przycisk VIEW TEMP 

•  Przycisk regulacji temperatury (*) 

•  Włączenie/ wyłączenie ogrzewania wody sanitarnej 

•  Włączenie/ wyłączenie cichej pracy 

(*): Regulacja temperatury słuŜy tylko do sterowania włączeniem/ wyłączeniem grzałki 
elektrycznej. Włączenie/ wyłączenie wyrobu nie jest sterowane ustawieniami tem-
peratury na panelu sterującym. Włączenie/ wyłączenie wyrobu jest sterowane sy-
gnałem z termostatu. 

 
• Gdy zainstalowany jest termostat, poni Ŝsze funkcje NIE s ą dozwolone: 

•  Wybór trybu pracy (chłodzenie/ ogrzewanie/ zaleŜny od pogody) 

•   Harmonogram pracy 

•  Włączenie/ wyłączenie 
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Sposób u Ŝytkowania termostatu 
• Definicje terminów 

- ZagroŜenie: problem, który moŜe spowodować zatrzymanie pracy systemu, której tym-
czasowe przywrócenie moŜe być dokonane bez pomocy certyfikowanego specjalisty. 

- Błąd: problem, który moŜe spowodować zatrzymanie pracy systemu, której przywrócenie 
moŜe być dokonane TYLKO po sprawdzeniu przez certyfikowanego specjalistę. 

- Tryb awaryjny: tymczasowy tryb ogrzewania w przypadku wystąpienia „zagroŜenia”.  
 
• Cel wprowadzania „zagro Ŝeń” 

- W przeciwieństwie do urządzeń klimatyzacyjnych, pompa powietrze-woda w zasadzie 
pracuje bez przerwy przez całą zimę. 

- W przypadku wystąpienia problemów, które nie są krytyczne dla wytwarzania przez sys-
tem energii cieplnej, system ten moŜe tymczasowo pracować w trybie awaryjnym w za-
leŜności od decyzji uŜytkownika końcowego. 

 
• Klasyfikacja zagro Ŝeń 

- W zaleŜności od powagi problemu zagroŜenia są klasyfikowane na dwóch poziomach: 
zagroŜenia lekkie i zagroŜenia powaŜne. 

- ZagroŜenia lekkie: problem występuje wewnątrz jednostki wewnętrznej. W większości 
przypadków problem ten jest związany z czujnikami. Jednostka zewnętrzna działa w wa-
runkach pracy trybu awaryjnego, który jest konfigurowany przełącznikiem DIP nr 4 jed-
nostki wewnętrznej. 

- ZagroŜenia powaŜne: problem występuje wewnątrz jednostki zewnętrznej. Z uwagi na 
to, Ŝe problem jest związany z jednostką zewnętrzną, działanie trybu awaryjnego jest re-
alizowane przez grzałkę elektryczną znajdującą się w jednostce wewnętrznej. 

- ZagroŜenia opcjonalne: problem związany z działaniem opcjonalnym, jak ogrzewanie 
wody w zbiorniku. W takim przypadku zakłada się, Ŝe urządzenie powodujące problemy 
nie jest zainstalowane w systemie. 

 
• Poziom pracy awaryjnej 

- W przypadku wystąpienia problemów system przerywa pracę i czeka na decyzję uŜyt-
kownika: wezwać serwis lub rozpocząć pracę w trybie awaryjnym. 

- W celu rozpoczęcia pracy awaryjnej naleŜy nacisnąć jeszcze raz przycisk włączenia/ wy-
łączenia. 

- Praca awaryjna moŜe odbywać się na dwóch poziomach: w cyklu wysokotemperaturo-
wym i cyklu niskotemperaturowym. 

- W trybie pracy awaryjnej uŜytkownik nie ma moŜliwości regulacji temperatury docelowej. 
 

 Przełącznik 
DIP 

Docelowa tem-
peratura wody 

na wyjściu 

Docelowa tempera-
tura powietrza w 
pomieszczeniu 

Docelowa tem-
peratura wody 

sanitarnej 

cykl wysoko-
temperaturowy 

OFF 55°C 30°C 70°C 

cykl nisko-
temperaturowy ON 30°C 25°C 70°C 
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• W trybie awaryjnym dozwolone s ą poni Ŝsze funkcje: 

-  Włączenie/ wyłączenie 

-  Przycisk VIEW TEMP (*) 

-  Przycisk regulacji temperatury (*) 

-  Włączenie/ wyłączenie ogrzewania wody sanitarnej 

(*): Temperatura zmierzona uszkodzonym czujnikiem jest wyświetlana jako „- -”. 

(*): Regulacja temperatury słuŜy tylko do sterowania włączeniem/ wyłączeniem grzałki 
elektrycznej. Włączenie/ wyłączenie wyrobu nie jest sterowane ustawieniami tempe-
ratury na panelu sterującym. Włączenie/ wyłączenie wyrobu jest sterowane sygnałem 
z termostatu. 

 
 

• W trybie awaryjnym poni Ŝsze funkcje NIE s ą dozwolone:  

-  Wybór trybu pracy (chłodzenie/ ogrzewanie/ zaleŜny od pogody) 

-  Harmonogram pracy 

-  Przycisk SET TEMP 

-  Włączenie/ wyłączenie cichej pracy 

 
• Podwójne zagro Ŝenie: Zagro Ŝenie opcjonalne z zagro Ŝeniem lekkim lub powa Ŝnym  

- Jeśli jednocześnie wystąpi zagroŜenie opcjonalne oraz zagroŜenie lekkie (lub powaŜne), 
system nadaje większy priorytet zagroŜeniu lekkiemu (lub powaŜnemu) i zachowuje się 
tak, jakby wystąpiło zagroŜenie lekkie (lub powaŜne). 

- Dlatego niekiedy w trybie pracy awaryjnej niemoŜliwe jest ogrzewanie wody sanitarnej. 
Gdy w trybie pracy awaryjnej woda sanitarna nie jest ogrzewana, naleŜy sprawdzić, czy 
czujnik wody sanitarnej oraz jego okablowanie są w porządku. 

 
• Po ponownym wł ączeniu głównego zasilania elektrycznego praca w try bie awaryj-

nym nie jest wznawiana automatycznie. 
- W normalnych warunkach, po ponownym włączeniu głównego zasilania elektrycznego  

przywracana jest informacja o stanie pracy wyrobu i automatycznie wznawiane jego 
działanie. 

- Natomiast w trybie pracy awaryjnej automatyczne ponowne uruchomienie jest zabloko-
wane w celu ochrony wyrobu.  

- W takiej sytuacji, po ponownym włączeniu zasilania przy działającym uprzednio trybie 
pracy awaryjnej, uŜytkownik musi samodzielnie uruchomić system. 
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Konserwacja i serwisowanie 
 

Czynno ści konserwacyjne 
W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania wyrobu wymagane jest przeprowadzanie 
w regularnych odstępach czasu (najlepiej raz na rok) kontroli jednostki oraz wykonanego 
okablowania. Takie czynności konserwacyjne powinny być wykonywane przez lokalny ser-
wis LG. 
 

Gdy wyrób nie b ędzie ... 

 UWAGA 
• Jeśli wyrób nie będzie uŜywany przez długi czas, sta-

nowczo zalecamy NIE WYŁĄCZAĆ ZASILANIA wyrobu. 
• Jeśli zasilanie nie będzie dostarczane, niektóre funkcje 

specjalne nie będą wykonywane niektóre specjalne dzia-
łania zabezpieczające wyrób (jak zapobieganie blokowa-
niu pompy wodnej). 

 

 
 

W nast ępuj ących sytuacjach natychmiast wezwa ć serwis 
 
1. Wydarzyło się coś nienormalnego, jak zapach spalenizny, głośny hałas, itp. Zatrzymać 

pracę jednostki i wyłączyć bezpiecznik. W takich przypadkach nigdy nie wolno próbować 
samodzielnej naprawy ani ponownego uruchamiania systemu. 

2. Główny przewód zasilający jest zbyt gorący lub uszkodzony. 
3. Po przeprowadzeniu autodiagnostyki wygenerowany został kod błędu. 
4. Z jednostki wewnętrznej wycieka woda. 
5. Jakikolwiek przełącznik, wyłącznik lub bezpiecznik nie działa prawidłowo. 
 
Aby unikn ąć pogorszenia wydajno ści wyrobu, u Ŝytkownik musi przeprowadza ć ruty-
nowe sprawdzanie i czyszczenie. W specjalnych sytua cjach prace te musz ą być prze-
prowadzone wył ącznie przez pracownika serwisu. 
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Rozwi ązywanie problemów. Oszcz ędzaj czas i pieni ądze! 
Przed wezwaniem serwisu naleŜy przeprowadzić sprawdzenie wg poniŜszej listy. JeŜeli nie-
prawidłowość utrzymuje się, naleŜy skontaktować się z serwisem. 
 

Problem Wyjaśnienie Patrz strona 

Pompa ciepła nie działa. 
 

• Czy nie został popełniony błąd podczas 
programowania timera? 

25 - 32 

• Czy nie zadziałał lub przepalił się bezpiecz-
nik? - 

W pomieszczeniu czuć 
specyficzny zapach. 

• Sprawdzić, czy nie jest to wilgotny zapach 
wydzielający się ze ścian, dywanów, mebli 
lub ubrań znajdujących się 
w pomieszczeniu. 

- 

Pompa ciepła nie działa 
przez ok. 3 minuty po 
ponownym włączeniu. 

• Jest to zabezpieczenie mechanizmu. 
- • Po ok. 3 minutach  rozpocznie się działanie. 

Chłodzenie lub ogrzewa-
nie jest nieefektywne. 

• Przy pierwszym włączeniu pompy ciepła w 
pomieszczeniu mogło być bardzo gorąco. 
NaleŜy poczekać, aŜ powietrze się schłodzi. 12 - 15 

• Czy temperatura została nastawiona prawi-
dłowo? 

Działanie pompy ciepła 
jest głośne. 
 

• Dźwięk przepływającego czynnika chłodni-
czego. 
- Podczas rozruchu lub zatrzymania syste-

mu moŜe być słyszalny dźwięk przepływa-
jącego czynnika chłodniczego. 

• Dźwięk pochodzący z wymiennika ciepła 
jednostki wewnętrznej. 
- Podczas pracy w trybie chłodzenia mogą 

być słyszalne dźwięki  pochodzące z wy-
miennika ciepła jednostki wewnętrznej 
powodowane zamarzaniem i topieniem się 
wody. 

• Dźwięk wody. 
- Podczas rozruchu lub zatrzymania syste-

mu moŜe być słyszalny dźwięk z orurowa-
nia wodnego. 

• Podczas odszraniania. 
- W jednostce moŜe pojawić się dźwięk po-

wodowany odszranianiem. 

- 

W jednostce zewnętrznej 
pojawia się para. 

• Para z jednostki zewnętrznej moŜe pocho-
dzić z topiącego się lodu na wymienniku, 
podczas procesu oszraniania. 

- 

Wyświetlacz zdalnego 
sterownika jest niewyraź-
ny lub brak wyświetlania. 

• Sprawdzić czy bezpiecznik nie został wypię-
ty. - 
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Utylizacja starych urz ądzeń 
 
To urz ądzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw ą Europejsk ą 2002/96/WE oraz pol-
ską Ustaw ą o zuŜytym sprz ęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekre ślo-
nego kontenera na odpady. 
 

 
 
Takie oznakowanie informuje, Ŝe sprz ęt ten, po okresie jego u Ŝytkowania nie mo Ŝe 
być  umieszczany ł ącznie z innymi odpadami pochodz ącymi  z gospodarstwa domo-
wego.  
UŜytkownik jest zobowi ązany do oddania go prowadz ącym zbieranie zu Ŝytego sprz ę-
tu elektrycznego i elektronicznego. Prowadz ący zbieranie, w tym lokalne punkty 
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki,  tworz ą odpowiedni system umo Ŝliwiaj ący od-
danie tego sprz ętu. 
 
Właściwe post ępowanie ze zu Ŝytym sprz ętem elektrycznym i elektronicznym przy-
czynia si ę do unikni ęcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego kon-
sekwencji, wynikaj ących z obecno ści składników niebezpiecznych oraz niewła ściwe-
go składowania i przetwarzania takiego sprz ętu.  
 
Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, naleŜy skontakto-
wać się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub 
sklepem, w którym produkt został kupiony. 
 
 
Importer : 
 
LG Electronics Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 162 A 
02-342 Warszawa 
 
 
 
 
Waga netto pomp ciepła  (jednostki wewn ętrzne – moduły hydrauliczne): 

• H09SNE (NH1): 52.0 kg 
• H12SNE (N31): 54.5 kg 
• H14SNE (N31): 54.5 kg 
• H16SNE (N31): 54.5 kg 
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Szanowni Państwo! 
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki LG i grat ulujemy trafnego wyboru. Urz ądzenia marki LG s ą zapro-

jektowane i wyprodukowane według najnowszych techno logii, reprezentuj ą światowe standardy jako ści i niezawodno ści – a jed-
nocze śnie s ą przyjazne dla u Ŝytkownika i jego środowiska naturalnego. 
 
W przypadku uszkodzenia urządzenia prosimy w pierwszej kolejności skontaktować się z instalatorem. Po sprawdzeniu przez instalatora, 
Ŝe uszkodzenie nie wynika z niewłaściwej instalacji, prosimy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Serwisową (ASS). 
 
Przed rozpoczęciem uŜytkowania sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacyjnymi, 
szczegółowo opisanymi w instrukcji obsługi. 
 

Warunki gwarancji.  
1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy kompletnych urządzeń pomp ciepła Therma V marki LG zakupionych  

w Polsce i jest waŜna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie pompy ciepła Therma V, na który wydana jest niniejsza Karta 

Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w 
Instrukcji Obsługi. 

3. Karta Gwarancyjna jest waŜna, jeŜeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera dane obejmujące nazwę, model, numer 
fabryczny oraz datę instalacji Klimatyzatora, pieczęć i podpis instalatora oraz podpis uŜytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek 
skreśleń lub poprawek w Karcie Gwarancyjnej pociąga za sobą jej uniewaŜnienie. 

4. LG Electronics Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty zakupu Klimatyzatora. Realizacja 
uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ASS waŜnej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu 
Klimatyzatora oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w Karcie Gwarancyjnej ze stanem faktycznym. 

5. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu. 
6.  Gwarancją nie są objęte:  

• uszkodzenia urządzeń wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej 
eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, uŜycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów)  

• mechaniczne uszkodzenia urządzeń i wywołane nimi wady  
• wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyŜszej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elek-

trycznej)  
• usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez 

podmiot do tego nieuprawniony  
• czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz naleŜące do normalnej eksploatacji urządzenia, dostawa, 

czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie  
• usterki spowodowane błędnym doborem urządzenia  
• usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montaŜem urządzenia  
• produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunięto lub zatarto. 

7. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez ASS, w moŜliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 
14 dni, licząc od daty zgłoszenia Klimatyzatora do naprawy. Koszt dodatkowych prac instalatorskich, montaŜowych wymaga-
nych do realizacji naprawy np. demontaŜ i transport pompy ciepła Therma V, obciąŜają gwaranta. 

8. UŜytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych pompy ciepła 
Therma V - LG w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej w celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności 
serwisowych, zgodnych z wykazem umieszczonym w Instrukcji Obsługi. Przeglądy te są płatne według cennika wykonawcy 
przeglądu i muszą być odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów 
technicznych uŜytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji. 

9. UŜytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub 
zmian konstrukcyjnych. 

10. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych uŜytkownik ponosi koszty związane z wykonywanymi czynnościami. 
11. UŜytkownikowi przysługuje prawo wymiany danej jednostki na nową lub zwrotu kwoty zakupu pompy ciepła Therma V, jeŜeli w 

okresie gwarancji dokonano dwóch napraw (wymian spręŜarki) a pompa ciepła będzie nadal wykazywał wady uniemoŜliwiające 
jego uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wybór sposobu załatwienia reklamacji naleŜy do gwaranta. 

12. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeŜeli działal-
ność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyŜszej. 

13. W przypadku, gdy uŜytkownik jest konsumentem, gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikają-
cych z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaŜy konsumenckiej 
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 141, poz. 1176).  

 
Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanych Stacji Serwisowych prosimy kierować do:  

LG Electronics Polska Sp. z o.o.    Infolinia serwisowa 0801 54 54 54  
Al. Jerozolimskie 162A,      e-mail: service@lge.pl 
02-342 Warszawa     http://pl.lgservice.com 

           
W przypadku wszelkich awarii gwarancyjnych, prosimy z Autoryzowaną Stacją Serwisową.  
Aby uzyskać informacje na temat najbliŜszej Autoryzowanej Stacji Serwisowej skontaktuj się z naszą infolinią: 

0801 54 54 54*  lub 022 454 54 54 ** 
* Infolinia ulgowa, koszt połączenia za 1 impuls według taryfy operatora.       ** Infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefonii stacjonarnej. 

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów obejmują: 
• czyszczenie filtrów wodnych jednostki wewnętrznej 
• czyszczenie wymienników ciepła  
• sprawdzenie droŜności oraz szczelności układu odprowadzenia skroplin 
• sprawdzenie szczelności układu chłodniczego 
• sprawdzenie ciśnień czynnika chłodniczego 
• sprawdzenie poboru prądu spręŜarki 
• sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne 
• sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania 
• mycie urządzeń



 

 

 


