Operating Instructions
(Mono bloc) Air-to-Water Heatpump System
Model No.
Mono bloc Unit

WH-MHF09D3E5
WH-MHF12D6E5

ENGLISH
Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.
Before operating the unit, make sure the installation has been carried out correctly by authorized dealer correctly and
precisely following the installation instructions given.
FRANÇAIS
Avant d’utiliser l’appareil, lisez ce mode d’emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure.
Avant de faire fonctionner l’unité, assurez-vous que l’installation a été correctement réalisée par un revendeur agréé
et dans le strict respect des consignes d’installation fournies.
ESPAÑOL
Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas como
futuro elemento de consulta.
Antes de operar la unidad asegúrese de que la instalación haya sido realizada correctamente por un instalador
autorizado, siguiendo de forma correcta y precisa las instrucciones de instalación dadas.
DEUTSCH
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie
sie für die künftige Verwendung auf.
Vor der Inbetriebnahme dieses Geräts ist sicherzustellen, dass die Montage durch einen autorisierten Händler
fachgerecht entsprechend der Installationsanleitung durchgeführt wurde.
ITALIANO
Prima di utilizzare l’unità si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo opuscolo per potervi
fare riferimento in futuro.
Prima di far funzionare l’unità, assicurarsi che l’installazione sia stata eseguita correttamente da un rivenditore
autorizzato e seguendo precisamente le istruzioni date per l’installazione
NEDERLANDS
Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruiksaanwijzing grondig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
Controleer, voor u de unit in gebruik neemt, dat de installatie goed is uitgevoerd door een ofÞciële dealer en dat dat
nauwkeurig is gedaan volgens de verstrekte instructies voor de installatie.
PORTUGUÊS
Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o para futura referência.
Antes de colocar a unidade em funcionamento, ceritifque-se que a instalação foi feita correctamente por um
fornecedor autorizado e que seguiu com precisão as instruções de instalação dadas.
EȂȂǿȄȀȁǲ
ȆȡȠĲȠȪ șȑıİĲİ ĲȘ ȝȠȞȐįĮ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, įȚĮȕȐıĲİ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ĳȣȜȐȟĲİ ĲȚȢ ȖȚĮ ȝİȜȜȠȞĲȚțȒ ĮȞĮĳȠȡȐ.
ȆȡȚȞ șȑıİĲİ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘ ȝȠȞȐįĮ, ȕİȕĮȚȦșİȓĲİ ȩĲȚ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȑȤİȚ įȚİȟĮȤșİȓ țĮȞȠȞȚțȐ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ
ĮȞĲȚʌȡȩıȦʌȠ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȑȤİȚ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ıȦıĲȐ țĮȚ ʌȚıĲȐ ĲȚȢ įȠșİȓıİȢ ȠįȘȖȓİȢ.
CZECH
Než zaþnete se zaĜízením pracovat, dĤkladnČ se seznamte s návodem k obsluze a uložte si jej pro pozdČjší použití.
Než zaþnete jednotku používat, pĜesvČdþte se, že byla ĜádnČ nainstalována podle pĜíslušných pokynĤ autorizovaným
instalaþním technikem.
© Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia
Sdn. Bhd. 2012. Unauthorized copying and distribution
is a violation of law.
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BEZPEÿNOSTNÍ POKYNY
DČkujeme vám za nákup
výrobku Panasonic.
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• Tepelné þerpadlo Monoblok vzduch-voda Panasonic pĜedstavuje
kompaktní systém. Tento systém je konstruován pro použití s jednotkou
zásobníku Panasonic. Použijete-li systém tepelného þerpadla
Monoblok vzduch-voda Panasonic bez zásobníku vody Panasonic,
nemĤže výrobce garantovat správnou funkci a spolehlivost systému.
• Tento návod popisuje zpĤsob provozu systému tepelného þerpadla.
• Popis provozu dalších souþástí systému, jako je zásobník vody,
radiátory, externí ovládání teploty a systém podlahového topení najdete
v odpovídajících návodech k obsluze.
Dodržujte následující pokyny, abyste se vyvarovali zranČní sebe, ostatních
osob nebo škod na majetku.
Nesprávná obsluha plynoucí z nedodržování tČchto pokynĤ mĤže mít
za následek újmu na zdraví nebo materiální škody, jejichž závažnost je
klasiÞkována takto:

JEDNOTKA MONOBLOK
72
ODSTRAĕOVÁNÍ PROBLÉMģ
73

VAROVÁNÍ

Tento symbol varuje pĜed možností
smrtelného nebo závažného úrazu.

Tento symbol upozorĖuje na riziko poranČní
UPOZORNĎNÍ nebo poškození majetku.

Pokyny, které je tĜeba dodržovat, jsou klasiÞkovány následujícími symboly:
INFORMACE
74~76

Tento symbol oznaþuje þinnost, která
je ZAKÁZÁNA.
Tyto symboly oznaþují þinnosti, které
jsou POVINNÉ.

POZNÁMKA
Ilustrace použité v tomto návodu slouží
jen jako pĜíklady, a od skuteþného
provedení se mohou lišit. Jsou
pĜedmČtem stálého vývoje a mohou se
bez upozornČní zmČnit.

PROVOZNÍ PODMÍNKY
Teplota vody na výstupu (°C)
Max.
65
TOPENÍ
Min.
25
Teplota okolí (°C)
Max.
35
TOPENÍ
Min.
-20
UPOZORNċNÍ :
Pokud venkovní teplota pĜekroþí výše
uvedený rozsah, výkon topení výraznČ
poklesne a þinnost Monoblok jednotky
mĤže být ochranným obvodem zastavena.
Jednotka se spustí automaticky v krátkém
þase, jestliže venkovní teplota stoupne nad
minimální povolenou teplotu.
Pokud je venkovní teplota velmi nízká, je
vyžadováno spuštČní záložního topení.
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VAROVÁNÍ

JEDNOTKA MONOBLOK
Toto zaĜízení není urþeno k obsluze osobami (vþetnČ dČtí)
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
nejsou pod dozorem osoby odpovČdné za jejich bezpeþnost.
Na dČti je nutné dohlížet, aby si se zaĜízením nehrály.
Záležitosti týkající se instalace, oprav, demontáže nebo
pĜemístČní zaĜízení konzultujte s autorizovaným prodejcem.
NesprávnČ provedená instalace mívá za následek únik vody
þi chladiva, úraz elektrickým proudem nebo požár.
Záležitosti týkající se typu použití chladiva bČhem
opravy, nebo servisu chladivového okruhu konzultujte
s autorizovaným prodejcem. Odlišný typ chladiva od
doporuþovaného výrobcem mĤže mít za následek poškození
jednotky, výbuch, zranČní, atd.
Neinstalujte jednotku v potenciálnČ hoĜlavém nebo výbušném
prostĜedí.
V takovém pĜípadČ snadno dojde k požáru.
Nestrkejte žádné pĜedmČty a prsty do jednotky
Monoblok, rotující souþásti uvnitĜ mohou zpĤsobit
zranČní.
Nedotýkejte se jednotky Monoblok v prĤbČhu bouĜky, mohli
byste utrpČt úraz elektrickým proudem.
Na jednotku si nesedejte ani nestoupejte. Mohli
byste spadnout.

VAROVÁNÍ

JEDNOTKA MONOBLOK
Jednotku neinstalujte v blízkosti zaĜízení
pracujícím s otevĜeným ohnČm nebo v
koupelnČ. Zde je vysoké riziko úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
Nedotýkejte se potrubí na stranČ výstupní vody
za provozu.
NestavČjte žádné pĜedmČty na jednotku nebo
pĜímo pod ni.
Nesahejte na hliníkové lamely žaluzií,
ostré hrany mohou zpĤsobit poranČní.
BČhem sterilizace nepoužívejte teplou vodu,
abyste se napĜ. pĜi sprchování neopaĜili.
OvČĜte si, že je správnČ pĜipojené odpadní
potrubí. Mohla by z nČho prosakovat voda.
PravidelnČ kontrolujte stav instalaþní skĜínČ,
není-li nČjak poškozená. Po dlouhé dobČ
provozu se mĤže snížit její pevnost.
Pouze autorizovaný prodejce smí nastavit
funkci Sterilizace v souladu s místními zákony
a naĜízením.
DÁLKOVÝ OVLADAþ
Dbejte, aby se do dálkového ovladaþe
nedostala voda. Zde je vysoké riziko poškození
ovladaþe.
Ke stisknutí tlaþítek dálkového ovladaþe
nepoužívejte ostré, tvrdé pĜedmČty. Tlaþítka by
se jimi mohly poškodit.
Dálkový ovladaþ neþistČte vodou, benzínem,
Ĝedidlem nebo þistícím práškem.
Kontrolu a údržbu dálkového ovladaþe
nedČlejte sami. Požádejte o to kvaliÞkovaného
technika.
Panel
Sprcha

CZECH

NAPÁJENÍ
Nepoužívejte k napájení
upravované, nastavované,
prodlužovací kabely, þi kabely
neznámého pĤvodu a parametrĤ,
aby nedocházelo k jejich pĜehĜátí
a pĜípadnČ k požáru.
Aby se zabránilo pĜehĜátí, požáru nebo úrazu elektrickým
proudem:
• Nepoužívejte stejné zásuvky s jiným zaĜízením.
• ZaĜízení neobsluhujte s mokrýma rukama, abyste
neutrpČli úraz elektrickým proudem.
• Nepoužívejte napájecí kabel, který byl nČkolikrát ohýbán.
Poškodí-li se napájecí kabel, musí být vymČnČn
výrobcem, nebo technikem s odpovídající
kvaliÞkací, aby se vylouþilo riziko úrazu
elektrickým proudem.
Tato jednotka je vybavena proudovým chrániþem.
DĤraznČ doporuþujeme pĜezkoušet jeho funkci
po instalaci a potom v pravidelných intervalech
pĜi údržbČ, abyste mČli jistotu, že je v dobrém
technickém stavu. Nebude-li proudový chrániþ v
poĜádku, mĤžete utrpČt úraz elektrickým proudem,
mĤže dojít k požáru þi nesprávné funkci jednotky.
Ochranu proti úrazu elektrickým proudem a
požáru doporuþujeme posílit použitím chrániþem
proti zemnímu proudu.
Zjistíte-li poruchu þi abnormální chování zaĜízení,
pĜestaĖte je používat a vypnČte je odpojením
napájecího kabelu ze zásuvky nebo vypnutím
hlavního vypínaþe nebo jistiþe.
(Riziko kouĜe/požáru/zásahu elektrickým
proudem)
• Chrániþ se sám vypíná.
• Za provozu jednotky je cítit zápach spáleniny,
ozývá se nenormální hluk þi vibrace.
• Z jednotky vytéká horká voda.
NeprodlenČ požádejte místního prodejce o
provedení údržby nebo opravy.
Doporuþuje se používat rukavice pĜi servisu nebo
údržbČ, aby se pĜedešlo nebezpeþí.
Toto zaĜízení musí být uzemnČno, aby nedošlo k
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

UPOZORNĎNÍ

Dálkový ovladaÿ

PĜedcházejte úrazu elektrickým proudem
vypnutím napájení v následujících situacích:
- PĜed þištČním a provádČním údržby.
Toto zaĜízení je pro vícenásobné použití. Všechny
obvody pro napájení musí být vypnuty dĜíve, než
pĜistoupíte k nČkterému z terminálĤ v jednotce, aby se
zabránilo úrazu elektrickým proudem, popálení nebo
smrtelnému zranČní.

Zdroj napájení

/

Podlahové
topení
Jednotka
Monoblok

Jednotka
zásobníku vody
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DÁLKOVÝ OVLADAÿ
• Urþité funkce popisované v tomto návodu nemusí být použitelné pro vaši jednotku.
• O další informace požádejte nejbližšího autorizovaného prodejce.
• PĜi normálním provozu se tlaþítka
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DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAÿE
a

Indikátor VYP/ZAP režimu topení

j

Displej nastavení hodin/þasovaþe

b

Indikátor režimu zásobníku vody

k

Zobrazení teploty venkovního prostĜedí

c

Indikátor zapnutí/vypnutí tichého provozu

d

Indikátor VYP/ZAP požadavku na záložní topení

e

Indikátor VYP/ZAP požadavku na nucené topení

f
g

Vzdálený displej
LED indikátor provozu

Zobrazení teploty výstupu vody
m Indikátor aktuální þinnosti (VYP/ZAP) záložního
topení
n Indikátor aktuální þinnosti (VYP/ZAP) pĜídavného
topení
o Indikátor režimu odmrazování ZAP./VYP.
p Indikátor režimu nastavení ZAP./VYP.

h

Solární displej

q

Indikátor kontrolního režimu ZAP./VYP.

i

Indikátor upozornČní (teplota vody nad 60°C)

r

Indikátor servisního režimu ZAP./VYP.

l

TLAÿÍTKA DÁLKOVÉHO OVLADAÿE
1

Tlaþítko OFF/ON (Vypínaþ)

6

Skupina tlaþítek nastavení þasovaþe

2

Tlaþítko režimu provozu

7

Tlaþítko režimu nuceného topení

3

Tlaþítko tichého provozu

8

Tlaþítko režimu servisního nastacvení

4

Tlaþítko povolení záložního topení

9

Tlaþítka režimu provČrky stavu systému

5

Tlaþítka režimu nastavení systému

10 Tlaþítko nulování chyb

PġÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAÿE
Nastavení aktuálního dne v týdnu a hodin
CLOCK

Poznámky:

.

1. StisknČte

2. Pomocí tlaþítek
nebo
aktuální den v týdnu.

nastavte

SET

3. Stisknutím
68

potvrćte nastavení.

4. Aktuální þas nastavte opakováním krokĤ 2 a 3.

• Den v týdnu a hodiny je nutné nastavit, když:
- poprvé zapnete napájení.
- od posledního zapnutí uplynula dlouhá doba.
• Nastavený aktuální þas bude standardním þasem pro všechny
operace Ĝízené þasovaþem.

7

NASTAVENÍ SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ
• Po prvotní instalaci mĤžete nastavení upravovat ruþnČ. Výchozí nastavení bude platné, dokud je uživatel nezmČní.
• Dálkový ovladaþ je možné použít v rĤzných instalacích.Urþité funkce popisované v tomto návodu nemusí být použitelné pro
vaši jednotku.
• Než zaþnete mČnit nastavení, ujistČte se, že je indikaþní LED provozu ve stavu VYPNUTO.
SET

CHECK

1. SouþasnČ stisknČte na 5 sekund tlaþítka
a
, abyste vyvolali režim speciálních
nastavení. Rozsvítí se indikátory „SETTING“ (Nastavení) a „STATUS“ (Stav).
STATUS

SETTING
SET

CHECK

SELECT

CANCEL

2. Tlaþítky

nebo

mĤžete procházet seznamem funkcí.

SELECT

vyberte požadovanou funkci.

3. Stisknutím

nebo
4. Tlaþítky
den a þas.

funkci zapnČte YES nebo vypnČte NO, pĜípadnČ nastavte požadovaný

SET

5. Stisknutím

Funkce Displej dálkového ovladaÿe

Popis
Externí ovladaþ teploty (ANO/NE)
Tím se povolí nebo nepovolí pĜipojení externího ovladaþe teploty.

1
HEATER

VýbČr výkonu záložního topení (3kW / 6kW / 9kW)
Chcete-li snížit výkon záložního topení, když není nezbytnČ nutné. Možnosti se liší v závislosti na modelu.
Funkce ochrany vody v systému proti zamrznutí (ANO/NE)
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce ochrany vody v systému proti zamrznutí, když je zaĜízení nevypnuto.

3
4

TANK

PĜipojení zásobníku (ANO/NE)
Tím se povolí nebo nepovolí pĜipojení zásobníku.
Poznámka: Pokud zvolíte „NE“pro” pĜipojení zásobníku vody, nastavení 5 ~ 14 jsou vynechány.

5

SOLAR

Priorita solárního ohĜevu (ANO/NE)
Volba solárního ohĜevu vody v zásobníku.

6

HEAT

Priorita topení (ANO/NE)
Chcete-li zvolit v místnosti režim topení jako prioritní v režimu HEAT + TANK
Poznámka: Pokud zvolíte „ANO“ pro “prioritu VytápČní”, nastavení 7 až 8 jsou pĜeskoþeny.

7

HEAT

Nastavení intervalu nábČhu topení
Tím se nastavuje þasovaþ pro topení v režimu HEAT + TANK (0,5 hod. ~ 10 hod.).

8

TANK

Nastavení intervalu nábČhu ohĜátí zásobníku vody
Tím se nastavuje þasovaþ pro zásobník v režimu HEAT + TANK (5 min. ~ 1 hod. 35 min.).

9

BOOSTER

PĜídavné topení funkce (ANO/NE)
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci nádrže pĜídavné topení.
Poznámka: Pokud zvolíte „NE“ funkce pĜídavného topení , nastavení 10 je pĜeskoþeno.

10

BOOSTER

Nastavení doby zpoždČní pĜídavného topení
Tím se nastavuje þasovaþ zpoždČní pro zapnutí pomocného topení, pokud se nepodaĜí dosáhnout
nastavené teploty zásobníku (20 min. ~ 1 hod. 35 min.).

CZECH

2

potvrćte nastavení.

• Bčhem sterilizace nepoužívejte teplou vodu, abyste se napĝ. pĝi sprchování neopaĝili.
• Pouze autorizovaný prodejce smí nastavit funkci Sterilizace v souladu s místními zákony a naĝízením.

11
12
13
14

Nastavení dne a þasu sterilizace
Slouží k nastavení þasovaþe pro sterilizaci
Poznámka: Pokud zvolíte „NE“ pro “Sterilizaci”, nastavení 12 ~ 14 jsou vynechány.
Nastavení dne a þasu sterilizace
Slouží k nastavení þasovaþe pro sterilizaci (jen jednou týdnČ).
Nastavení teploty sterilizace
Tím se nastavuje teplota pro funkci sterilizace (40°C ~ 75°C).
Doba trvání sterilizace
Nastavení þasovaþe, který bude po urþenou dobu udržovat zvolenou teplotu k provedení sterilizace
(5 minut ~ 1 hodina).
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SLOŽITĎJŠÍ OPERACE

ZÁKLADNÍ OPERACE
OFF / ON

ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ
JEDNOTKY

• Když je jednotka zapnutá, svítí LED indikátor provozu
a na displeji dálkového ovladaþe se zobrazuje teplota
vody na výstupu a venkovní teplota.

• PotĜebujete-li zmČnit rozsah teploty vody, doporuþujeme
vám poradit se s nejbližším autorizovaným prodejcem.
• Teplotní rozsah vody na výstupu a rozsah venkovních
teplot lze upravit pomocí dálkového ovladaþe.

REŽIM NASTAVENÍ SYSTÉMU
Režim provozu

Zobrazení teploty

SETTING
MODE

SET

TIMER

VOLBA PROVOZNÍHO REŽIMU
HEAT +TANK

• REŽIM TANK (ZÁSOBNÍK)
- Zapnutí nebo vypnutí þinnosti zásobníku.
- V tomto režimu poskytuje jednotka monoblok topný
výkon do zásobníku vody.
QUIET

TICHÉ PROSTĜEDÍ

• V tomto režimu se sníží hluk jednotky Monoblok. MĤže
se tím ponČkud snížit výkon topení.
HEATER

þINNOST ZÁLOŽNÍHO TOPENÍ

• Záložní topení zajišĢuje extra topný výkon pĜi nízké
venkovní teplotČ a je v provozu pouze v režimu topení,
jestliže byl aktivován stiskem tohoto tlaþítka.
• Záložní topení se zapíná automaticky, jsou-li splnČny
nastavené podmínky.
• Chcete-li topení vypnout ruþnČ, stisknČte znovu
pĜíslušné tlaþítko.

WATER OUTLET

Parametr*
Indikátor SETTING (Nastavení)
1. Stisknutím tlaþítka
na 5 sekund vyvolejte režim „SETTING“.
Rozsvítí se indikátor „SETTING“.
2. Tlaþítky

nebo

vyberte parametr.
SELECT

3. Po výbČru požadovaný parametr otevĜete stisknutím
4. Tlaþítky

nebo

nastavte požadovanou teplotu.

5. Novým stisknutím tlaþítka

SET

nastavení potvrćte.

• Opakováním krokĤ 2 až 5 nastavte ostatní parametry.
Režim
Parametr* Popis
provozu
Nastavená venkovní teplota pĜi nízké
HEAT
teplotČ vody na výstupu (-15°C ~ 15°C).
Nastavená venkovní teplota pĜi vysoké
HEAT
teplotČ vody na výstupu (-15°C ~ 15°C).
Nastavená teplota vody na výstupu pĜi
HEAT
nízké venkovní teplotČ (25°C ~ 65°C).
Nastavená teplota vody na výstupu pĜi
vysoké venkovní teplotČ (25°C ~ 65°C).

HEAT
Teplota vody

Venkovní teplota

HEAT

Nastavení teploty, pĜi níž se vypne
þinnost topení (5 °C ~ 35 °C).

OFF

Nastavená venkovní teplota, pĜi níž
se zapne funkce topení (-15 °C ~ 20 °C).

ON

STATUS
CHECK
SEARCH

DEFROST
SETTING
STATUS
SERVICE

SET

HEATER

REŽIM PROVČRKY STAVU
SYSTÉMU

C

ON

HEATER
FORCE
OPERATION

CANCEL

• REŽIM HEAT + TANK (TOPENÍ + ZÁSOBNÍK)
- V tomto režimu poskytuje jednotka monoblok topný
výkon do celého systému a zásobníku vody.
- Tato operace není k dispozici, pokud není zásobník
na teplou vodu instalován.

HEATER

TANK
QUIET

TANK

• REŽIM HEAT (TOPENÍ)
- Zapnutí nebo vypnutí þinnosti panelového/
podlahového topení.
- V tomto režimu poskytuje jednotka monoblok topný
výkon do celého systému.

ACTUAL
BOOSTER

SELECT

HEAT

OUTDOOR

HEAT

Nastavená teplota zásobníku vody
(40 °C ~ 75 °C).

TANK

NASTAVENÍ TEPLOTNÍHO POSUVU VODY
SET

CHECK

na 5 sekund vyvolejte režim
1.Stisknutím tlaþítka
STATUS.
2.Pomocí tlaþítek
nebo
mĤžete kontrolovat
teplotu vody na vstupu, teplotu v zásobníku, provozní
frekvenci kompresoru nebo historii chyb.
CANCEL
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• Stisknutím tlaþítka
se režim STATUS ukonþí.
• Jakmile vstoupíte do režimu STATUS, rozsvítí se
indikátor „STATUS“.
• Režim STATUS nelze aktivovat, pokud svítí
indikátor „SETTING“ (Nastavení).

.
1. BČhem 5 sekund stisknČte tlaþítko
• Opakováním krokĤ 3 až 5 nastavte požadovaný teplotní
posuv (-5°C ~ 5°C).
Poznámky:
CANCEL

nebo poþkejte 30 sekund, tím se
• StisknČte tlaþítko
ukonþí režim „SETTING“.
• Nastavení teploty se v systému uloží hned po potvrzení.
• Režim „SETTING“ nelze aktivovat, pokud svítí indikátory
„SERVICE“ a „STATUS“.

.

NASTAVENÍ TÝDENNÍHO ÿASOVAÿE
Displej þasovaþe
Rozsvítí se, jestliže je vybrána operace
þasovaþe V jednom dni lze nastavit 6 rĤzných programĤ (1~6)
TIMER

STATUS

SETTING

1 2 3 4 5 6

MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN

C

ON
OFF

TIMER

SET

OFF/ON

SELECT

SOLAR REMOTE

CLOCK

MODE

QUIET HEATER

CANCEL

Teplota vody v rozmezí (-5ºC až 5ºC)
ýasovaþ vypnut - automatické pĜepínání “OFF” pĜístroje
ýasovaþ zapnut - automatické pĜepínání “ON” pĜístroje
Nastavte den
Funkce

Krok

Zadání režimu þasovaþe StisknČte
Nastavení dne v
týdnu a hodin

TIMER

.

1. Tlaþítky

nebo

vyberte požadovaný den.

SELECT

2. Stisknutím

potvrćte nastavení.
SELECT

3. Bude blikat „1“, stisknutím
OFF/ON

vyberte þasovaþ zapnutí nebo vypnutí.

4. Stisknutím
5. Tlaþítky

nastavte program 1.

vyberte požadovaný þas.

nebo

Chcete-li nastavit þasovaþ spoleþnČ s ostatními operacemi

HEATER

QUIET

MODE

,

,

stisknČte a

.

SET

6. Stisknutím
potvrćte program 1. Vybraný den bude zvýraznČn znaþkou ź.
• Po 2 sekundách se displej posune k dalšímu programu.
7. Opakováním krokĤ 4 až 7 nastavte programy 2 až 6.
• Pokud pĜi nastavování
þasovaþe nestisknete žádné tlaþítko po dobu 30 sekund, nebo když
SET
stisknete tlaþítko
, nastavení je potvrzeno a konÞ gurace þasovaþe je u konce.
PĜidat/Upravit þasovaþ Opakujte výše uvedené kroky.
CANCEL

TIMER

a potom

StisknČte tlaþítko
TIMER

Zapnutí þasovaþe

StisknČte tlaþítko

Kontrola þasovaþe

1. StisknČte

.

2. Stisknutím

nebo

.
SET

a potom

CZECH

Vypnutí þasovaþe

.

TIMER
SELECT

3. Tlaþítky
Zrušení þasovaþe

nebo

vyberte požadovaný den, potom tlaþítkem

svĤj výbČr potvrćte.

zkontrolujte nastavené programy.

TIMER

1. StisknČte

.

2. Stisknutím

nebo

SELECT

vyberte požadovaný den, potom tlaþítkem

svĤj výbČr potvrćte.

SELECT

3. Stisknutím
4. Tlaþítky

vstupte do nastavení programu.
nebo

vyberte požadovaný program.

CANCEL

5. Stisknutím

program zrušte.

Poznámky:
• ýasovaþ mĤžete nastavit pro každý den v týdnu (pondČlí až nedČle) s 6 programy v každém dni.
• Je-li jednotka zapnuta þasovaþem, použije k Ĝízení prostĜedí v místnosti pĜedem nastavenou teplotu.
• Tentýž program þasovaþe nelze použít v jednom dnu opakovanČ.
• RovnČž mĤžete vybrat spoleþné dny se stejným nastavením þasovaþe.
• Možnost nastavit v jednom dni až 6 programĤ podporuje úsporu energie.
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JEDNOTKA MONOBLOK

JEDNOTKA MONOBLOK
V pĜípadČ výpadku napájení jednotky, nebo selhání þerpadla, vypouštČjte systém (dle doporuþení na obrázku dole).

H

<H

Voda uvnitĜ systému, z dĤvodu neþinnosti zaĜízení, mĤže zpĤsobit zamrznutí a poškodit systém.
• Vstupní a výstupní prĤchody vzduchu udržujte volné, bez pĜekážek, jinak mĤže dojít k poškození jednotky. OdstraĖte
všechny pĜekážky, které by bránily výmČnČ vzduchu.
• V zimním období odklízejte z jednotky Monoblok a jejího okolí sníh, který by mohl ucpat vstupní a výstupní prĤchod
vzduchu.

EXTERNÍ FILTR
• Externí Þltr vyþistČte aspoĖ jednou za rok. Pokud toto pravidlo nedodržíte, mĤže se Þltr ucpat a zavinit poruchu jednotky.
Požádejte o to kvaliÞkovaného technika.

PROHLÍDKA
• Chcete-li zajistit optimální využití zaĜízení, postarejte se o provádČní pravidelných sezónních prohlídek jednotky, externího
Þ ltru a elektrické instalace. Tento úkon údržby mČl provést servisní technik.
• MĜížky nasávaného a výstupního vzduchu na jednotce Monoblok zbavte pĜípadných pĜekážek proudČní.

NEBUDE-LI ZAĜÍZENÍ DELŠÍ DOBU POUŽÍVÁNO
• Nevypínejte napájení. Vypnutí napájení automaticky zastaví vodní þerpadlo a mĤže zpĤsobit zaseknutí vodního þerpadla.

NEODSTRANITELNÉ PROBLÉMY
Vyskytne-li se nČkterý z následujících problémĤ, VYPNċTE NAPÁJENÍ a poraćte se s autorizovaným prodejcem:
• Za provozu se projevuje neobvyklý hluk.
• Voda / cizorodé þástice, které pronikly do dálkového ovladaþe.
• ýasto vypadává jistiþ.
• Napájecí kabel se nepĜirozenČ zahĜívá.
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ODSTRAĚOVÁNÍ PROBLÉMĩ
Následující pĢíznaky neznamenají poruchu zaĢízení.
PġÍZNAKY
Zvuk proudící kapaliny bČhem provozu.
Po restartu jednotky je provoz o nČkolik minut opoždČn.
Z jednotky Monoblok uniká voda nebo pára.
Z jednotky Monoblok vychází bČhem topení pára.
Jednotka Monoblok nefunguje.

Ź
Ź
Ź
Ź
Ź

•
•
•
•
•

ýinnost systému tepelného þerpadla Monoblok vzduchvoda se vypne.

Ź •

Systém obtížnČ dosahuje požadované teploty.

Ź •

•
•
•
Systém se nemĤže okamžitČ rozehĜát.

Ź •

Záložní topení je aktivováno automaticky, pokud není
povoleno.
Provoz se spustí automaticky, i bez zapnutí ýasovaþe.

Ź •
Ź •

PġÍÿINA
UvnitĜ jednotky proudí chladící kapalina.
ZpoždČní je nastaveno kvĤli ochranČ kompresoru.
Na potrubí dochází ke kondenzaci nebo odpaĜování vody.
To je zpĤsobeno operací odmrazování výmČníku tepla.
Jestliže venkovní teplota vyboþí z rozsahu daného
provozními podmínkami, tepelné þerpadlo se z dĤvodĤ
ochrany vypne.
Aktivace ochrany tepelného þerpadla. Kompresor se
vypne v pĜípadČ, teplota vody na vstupním potrubí je
nižší než 18°C, zapne se záložní topení a zĤstane
aktivované dokud je teplota vody nižší než 23°C.
Jestliže jsou v režimu topení v provozu topné tČlesa
spoleþnČ s podlahovým vytápČním souþasnČ, mĤže
nastat pĜípad, kdy teplota teplé vody je nižší a mĤže
zpĤsobit oslabení ohĜevu podlahového vytápČní nebo
topného tČlesa.
Pokud je teplota venkovního vzduchu nízká, mĤže být
obtížné dosáhnout požadované teploty.
Jestliže jsou blokovány vstup nebo výstup vzduchu
jednotky Monoblok, napĜ. závČjí snČhu.
Pokud je nastavená teplota vody na výstupu nízká, bývá
rovnČž obtížné dosáhnout požadované teploty.
Je-li jednotka v provozu od studeného startu, bude chvíli
trvat, než se voda ohĜeje, to je dáno podstatou funkce
tepelného þerpadla.
Záložní topení je aktivováno z dĤvodu ochrany tepelného
výmČníku vnitĜní jednotky.
Nastavení þasovaþe funkce sterilizace.

PġÍZNAKY
Topení není úþinné.

KONTROLA
Ź • Nastavte správnČ teplotu.
• Není ventil topného panelu uzavĜený?
• MĜížky nasávaného a výstupního vzduchu na jednotce
Monoblok zbavte pĜípadných pĜekážek proudČní.

BČhem provozu se projevuje velký hluk.

Ź • Zkontrolujte, jestli byla jednotka nainstalována ve
vodorovné poloze, a jestli je správnČ zavĜený kryt.

Jednotka nefunguje.

Ź • Zkontrolujte, jestli není vypnutý jistiþ.

LED nesvítí v provozním stavu , nebo displej dálkového
ovládání je prázdný.

Ź • Zkontrolujte, jestli není pĜerušena dodávka
elektrickéhoproudu.

CZECH

Než si objednáte servisní zásah, zkontrolujte následující:

LED bliká v provozním stavu a na displeji dálkového ovládání se objeví chybový kód.
TIMER
TIMER

1 2 3 4 5 6

MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN

ON
OFF

• VypnČte jednotku a kód chyby sdČlte autorizovanému prodejci.
• Operace Ĝízená þasovaþem se zruší, pokud se objeví kód chyby.

TlaĀítko režimu nuceného topení
FORCE

• V pĜípadČ poruchy systému tepelného þerpadla Monoblok ze k ohĜátí teplé vody využít záložní
FORCE
zapnČte záložní topení.
topení. Stisknutím tlaþítka
OFF / ON
provoz nuceného topení vypnČte.
• Stisknutím tlaþítka
• BČhem režimu nuceného topení nejsou žádné jiné operace povoleny.
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Informações para Utilizadores referentes à Recolha e Eliminação de Equipamentos Velhos
Estes símbolos nos produtos, embalagens e documentos signiÞcam que os produtos eléctricos e electrónicos usados nao
podem ser misturados com os resíduos urbanos.
Para o tratamento apropriado, recuperação e reciclagem de produtos velhos e baterias usadas, solicitamos que os coloque em
pontos de recolha próprios, de acordo com a Legislacao Nacional e com as Directivas Europeias 2002/96/EC e 2006/66/EC.
A eliminação correcta deste produto ajudará a poupar recursos valioso e evitar quaisquer potenciais efeitos negativos na saúde
humana e no ambiente, os quais poderiam resultar de um tratamento incorrecto de Resíduos.
Para mais informacoes sobre a recolha e reciclagem de produtos velhos e baterias, por favor, contacte as autoridades locais
responsáveis pela recolha de resíduos ou o ponto de venda onde o produto foi adquirido.
De acordo com a legislacao nacional, podem ser apçlicadas multas caso seja feita a eliminação incorrecta destes resíduos.
Para Uitlizadores Não Particulares da União Europeia
Se pretender eliminar equipamentos eléctricos e electrónicos, por favor, contacte o seu Distribuídor ou Produtor para obter mais
informações.
[Informação sobre a eliminação noutros países fora da União Europeia]
Estes símbolos são válidos, apenas, na União Europeia. Se pretender eliminar este produto contacte, por favor, as autoridades
locais responsáveis pela recolha de resíduos ou o ponto de venda onde o produto foi adquirido e solicite informação sobre o
método de eliminação correcto.

ȇȝșȢȡĴȡȢȔıȣ ȗțį ĳȡȤȣ ȌȢȓĲĳıȣ ʍȑȟȧ Ĳĳș ȉȤȝȝȡȗȓ Ȝįț ǺʍȪȢȢțȦș ȇįȝțȡȫ ǽȠȡʍȝțĲȞȡȫ
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ȂȑıȦ ĲȘȢ ıȦıĲȒȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ ȝʌĮĲĮȡȚȫȞ ıȣȝȕȐȜȜİĲİ ıĲȠ ȞĮ įȚĮıȦșȠȪȞ ʌȠȜȪĲȚȝȠȚ ʌȩȡȠȚ țĮȚ
ʌȡȠȜĮȝȕȐȞİĲİ İȞįİȤȩȝİȞİȢ ĮȡȞȘĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıİ ȐȜȜȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ
ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮȤİȓȡȘıȘ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ.
īȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ıȣȜȜȠȖȒ țĮȚ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ʌĮȜȚȫȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ȝʌĮĲĮȡȚȫȞ ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ
ȞĮ ĮʌİȣșȣȞșİȓĲİ ıĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ, ıĲȘȞ ȖİȞȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ Ȓ ıĲȠ țĮĲȐıĲȘȝĮ ʌȫȜȘıȘȢ Įʌȩ ȩʌȠȣ ĮȖȠȡȐıĮĲİ ĲĮ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ İȓįȘ.
ȆȡȩıĲȚȝĮ țĮȚ țȣȡȫıİȚȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚȕȜȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜĮȞșĮıȝȑȞȘ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ȞȠȝȠșİıȓĮ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ıĮȢ.
Ĭțį ıʍțȥıțȢșȞįĳțȜȡȫȣ ȥȢȓĲĳıȣ Ĳĳșȟ ǽȤȢȧʍįȨȜȓ ǳȟȧĲș
ǼȐȞ İʌȚșȣȝİȓĲİ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥİĲİ ȘȜİțĲȚțȩ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȞĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıİĲİ ȝİ ĲȠȞ ʌȦȜȘĲȒ Ȓ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ.
[ȇȝșȢȡĴȡȢȔıȣ ĲȥıĳțȜȑ Ȟı ĳșȟ įʍȪȢȢțȦș Ĳı ȑȝȝıȣ ȥȬȢıȣ ıȜĳȪȣ ǽȤȢȧʍįȨȜȓȣ ǳȟȧĲșȣ]
ǹȣĲȒ Ș ıȒȝĮȞıȘ ȚıȤȪİȚ ȝȩȞȠ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǲȞȦıȘ. ǼȐȞ İʌȚșȣȝİȓĲİ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥİĲİ ĮȣĲȐ ĲĮ ʌȡȠȧȠȞĲĮ ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȞĮ
İʌȚțȠȚȞȦȞȒıİĲİ ȝİ ĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ Ȓ ĲȠȞ ʌȦȜȘĲȒ ȖȚĮ ȞĮ ʌȜȘȡȠĳȠȡȘșİȓĲİ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ıȦıĲȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ.

Informace pro spotĝebitele o sbčru a likvidaci starého zaĝízení
Tyto symboly na výrobcích, obalech, nebo v prĤvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické a elektronické
výrobky nesmí být pĜidány do bČžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnovČ a recyklaci starých pĜístrojĤ, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s vnitrostátními
právními pĜedpisy a smČrnice 2002/96/ES a 2006/66/ES.
Správnou likvidací tČchto výrobkĤ, pomĤžete zachovat cenné pĜírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadĤ na lidské zdraví a životní prostĜedí, které jinak mohou vzniknout pĜi nesprávném zacházení s odpady.
Pro více informací o sbČru a recyklaci starých výrobkĤ, obraĢte se na místní úĜady, provozovny sbČrných dvorĤ nebo
prodejnu, ve které jste toto zboží zakoupili.
Za nesprávnou likvidaci tohoto druhu odpadu na vás mĤže být uvalena sankce, v souladu s vnitrostátními právními
pĜedpisy.
Pro podnikové uživatele v Evropské unii
Pokud chcete likvidovat elektrická a elektronická zaĜízení, obraĢte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.
[Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii]
Tyto symboly platí jen v Evropské unii. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraĢte se na místní úĜady nebo prodejce a
informujte se o správném zpĤsobu likvidace.
Authorized representative in EU
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
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