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Operating Instructions
(Mono bloc) Air-to-Water Heatpump System

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.

2 ~ 9

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.

10 ~ 17

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. 

18 ~ 25

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.

26 ~ 33

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

34 ~ 41

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 ofÞ ciële dealer en dat dat 
nauwkeurig is gedaan volgens de verstrekte instructies voor de installatie.

42 ~ 49

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.

50 ~ 57
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58 ~ 65

CZECH 
Než za nete se za ízením pracovat, d kladn  se seznamte s návodem k obsluze a uložte si jej pro pozd jší použití.
Než za nete jednotku používat, p esv d te se, že byla ádn  nainstalována podle p íslušných pokyn  autorizovaným 
instala ním technikem.

66 ~73
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•  Tepelné erpadlo Monoblok vzduch-voda Panasonic p edstavuje 
kompaktní systém. Tento systém je konstruován pro použití s jednotkou 
zásobníku Panasonic. Použijete-li systém tepelného erpadla 
Monoblok vzduch-voda Panasonic bez zásobníku vody Panasonic, 
nem že výrobce garantovat správnou funkci a spolehlivost systému.

•  Tento návod popisuje zp sob provozu systému tepelného erpadla.
•  Popis provozu dalších sou ástí systému, jako je zásobník vody, 

radiátory, externí ovládání teploty a systém podlahového topení najdete 
v odpovídajících návodech k obsluze.

BEZPE NOSTNÍ POKYNY
D kujeme vám za nákup 

výrobku Panasonic.
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73
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POZNÁMKA

Ilustrace použité v tomto návodu slouží 
jen jako p íklady, a od skute ného 
provedení se mohou lišit. Jsou 
p edm tem stálého vývoje a mohou se 
bez upozorn ní zm nit.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Teplota vody na výstupu (°C)

TOPENÍ
Max. 65
Min. 25

Teplota okolí (°C)

TOPENÍ
Max. 35
Min. -20

UPOZORN NÍ :  
Pokud venkovní teplota p ekro í výše 
uvedený rozsah, výkon topení výrazn  
poklesne a innost Monoblok jednotky 
m že být ochranným obvodem zastavena.
Jednotka se spustí automaticky v krátkém 
ase, jestliže venkovní teplota stoupne nad 

minimální povolenou teplotu.
Pokud je venkovní teplota velmi nízká, je 
vyžadováno spušt ní záložního topení.

Dodržujte následující pokyny, abyste se vyvarovali zran ní sebe, ostatních 
osob nebo škod na majetku.
Nesprávná obsluha plynoucí z nedodržování t chto pokyn  m že mít 
za následek újmu na zdraví nebo materiální škody, jejichž závažnost je 
klasiÞ kována takto:

  
VAROVÁNÍ

Tento symbol varuje p ed možností 
smrtelného nebo závažného úrazu.

  
UPOZORN NÍ

 

Tento symbol upozor uje na riziko poran ní 
nebo poškození majetku.

Pokyny, které je t eba dodržovat, jsou klasiÞ kovány následujícími symboly:

Tento symbol ozna uje innost, která 
je ZAKÁZÁNA.

   

Tyto symboly ozna ují innosti, které 
jsou POVINNÉ.

 
VAROVÁNÍ

JEDNOTKA MONOBLOK

Toto za ízení není ur eno k obsluze osobami (v etn  d tí) 
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
nejsou pod dozorem osoby odpov dné za jejich bezpe nost.
Na d ti je nutné dohlížet, aby si se za ízením nehrály.

Záležitosti týkající se instalace, oprav, demontáže nebo 
p emíst ní za ízení konzultujte s autorizovaným prodejcem. 
Nesprávn  provedená instalace mívá za následek únik vody 
i chladiva, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Záležitosti týkající se typu použití chladiva b hem 
opravy, nebo servisu chladivového okruhu konzultujte 
s autorizovaným prodejcem. Odlišný typ chladiva od 
doporu ovaného výrobcem m že mít za následek poškození 
jednotky, výbuch, zran ní, atd.

Neinstalujte jednotku v potenciáln  ho lavém nebo výbušném 
prost edí.
V takovém p ípad  snadno dojde k požáru.

Nestrkejte žádné p edm ty a prsty do jednotky 
Monoblok, rotující sou ásti uvnit  mohou zp sobit 
zran ní.

Nedotýkejte se jednotky Monoblok v pr b hu bou ky, mohli 
byste utrp t úraz elektrickým proudem.

Na jednotku si nesedejte ani nestoupejte. Mohli 
byste spadnout.
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UPOZORN NÍ

JEDNOTKA MONOBLOK

Jednotku neinstalujte v blízkosti za ízení 
pracujícím s otev eným ohn m nebo v 
koupeln . Zde je vysoké riziko úrazu 
elektrickým proudem nebo požáru.

Nedotýkejte se potrubí na stran   výstupní vody 
za provozu.

Nestav jte žádné p edm ty na jednotku nebo 
p ímo pod ni.

Nesahejte na hliníkové lamely žaluzií, 
ostré hrany mohou zp sobit poran ní.

B hem sterilizace nepoužívejte teplou vodu, 
abyste se nap . p i sprchování neopa ili.

Ov te si, že je správn  p ipojené odpadní 
potrubí. Mohla by z n ho prosakovat voda.

Pravideln  kontrolujte stav instala ní sk ín , 
není-li n jak poškozená. Po dlouhé dob  
provozu se m že snížit její pevnost.

Pouze autorizovaný prodejce smí nastavit 
funkci Sterilizace v souladu s místními zákony 
a na ízením.

DÁLKOVÝ OVLADA

Dbejte, aby se do dálkového ovlada e 
nedostala voda. Zde je vysoké riziko poškození 
ovlada e.

Ke stisknutí tla ítek dálkového ovlada e 
nepoužívejte ostré, tvrdé p edm ty. Tla ítka by 
se jimi mohly poškodit.

Dálkový ovlada  ne ist te vodou, benzínem, 
edidlem nebo istícím práškem.

Kontrolu a údržbu dálkového ovlada e 
ned lejte sami. Požádejte o to kvaliÞ kovaného 
technika.

  
VAROVÁNÍ

NAPÁJENÍ
Nepoužívejte k napájení 
upravované, nastavované, 
prodlužovací kabely, i kabely 
neznámého p vodu a parametr , 
aby nedocházelo k jejich p eh átí 
a p ípadn  k požáru. 
Aby se zabránilo p eh átí, požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem:
• Nepoužívejte stejné zásuvky s jiným za ízením.
• Za ízení neobsluhujte s mokrýma rukama, abyste 

neutrp li úraz elektrickým proudem.
• Nepoužívejte napájecí kabel, který byl n kolikrát ohýbán.
Poškodí-li se napájecí kabel, musí být vym n n 
výrobcem, nebo technikem s odpovídající 
kvaliÞ kací, aby se vylou ilo riziko úrazu 
elektrickým proudem.
Tato jednotka je vybavena proudovým chráni em. 
D razn  doporu ujeme p ezkoušet jeho funkci 
po instalaci a potom v pravidelných intervalech 
p i údržb , abyste m li jistotu, že je v dobrém 
technickém stavu. Nebude-li proudový chráni  v 
po ádku, m žete utrp t úraz elektrickým proudem, 
m že dojít k požáru i nesprávné funkci jednotky.
Ochranu proti úrazu elektrickým proudem a 
požáru doporu ujeme posílit použitím chráni em 
proti zemnímu proudu.
Zjistíte-li poruchu i abnormální chování za ízení, 
p esta te je používat a vypn te je odpojením 
napájecího kabelu ze zásuvky nebo vypnutím 
hlavního vypína e nebo jisti e.
(Riziko kou e/požáru/zásahu elektrickým 
proudem)
• Chráni  se sám vypíná.
• Za provozu jednotky je cítit zápach spáleniny, 

ozývá se nenormální hluk i vibrace.
• Z jednotky vytéká horká voda.
Neprodlen  požádejte místního prodejce o 
provedení údržby nebo opravy.
Doporu uje se používat rukavice p i servisu nebo 
údržb , aby se p edešlo nebezpe í.
Toto za ízení musí být uzemn no, aby nedošlo k 
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

P edcházejte úrazu elektrickým proudem 
vypnutím napájení v následujících situacích:
- P ed išt ním a provád ním údržby.

Toto za ízení je pro vícenásobné použití. Všechny 
obvody pro napájení musí být vypnuty d íve, než 
p istoupíte k n kterému z terminál  v jednotce, aby se 
zabránilo úrazu elektrickým proudem, popálení nebo 
smrtelnému zran ní.

/

Podlahové 
topení

Panel

Zdroj napájení

Jednotka 
zásobníku vody

Jednotka 
Monoblok

Sprcha

Dálkový ovlada
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DÁLKOVÝ OVLADA
•  Ur ité funkce popisované v tomto návodu nemusí být použitelné pro vaši jednotku.
•  O další informace požádejte nejbližšího autorizovaného prodejce.

•  P i normálním provozu se tla ítka 
ERROR

RESET

 , 
FORCE

 nebo 
SERVICE

 nepoužívají.

DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADA E

a Indikátor VYP/ZAP režimu topení j Displej nastavení hodin/ asova e

b Indikátor režimu zásobníku vody k Zobrazení teploty venkovního prost edí

c Indikátor zapnutí/vypnutí tichého provozu l Zobrazení teploty výstupu vody

d Indikátor VYP/ZAP požadavku na záložní topení m Indikátor aktuální innosti (VYP/ZAP) záložního 
topení

e Indikátor VYP/ZAP požadavku na nucené topení n Indikátor aktuální innosti (VYP/ZAP) p ídavného 
topení

f Vzdálený displej o Indikátor režimu odmrazování ZAP./VYP.

g LED indikátor provozu p Indikátor režimu nastavení ZAP./VYP.

h Solární displej q Indikátor kontrolního režimu ZAP./VYP.

i Indikátor upozorn ní (teplota vody nad 60°C) r Indikátor servisního režimu ZAP./VYP.

TLA ÍTKA DÁLKOVÉHO OVLADA E

1 Tla ítko OFF/ON (Vypína ) 6 Skupina tla ítek nastavení asova e

2 Tla ítko režimu provozu 7 Tla ítko režimu nuceného topení

3 Tla ítko tichého provozu 8 Tla ítko režimu servisního nastacvení

4 Tla ítko povolení záložního topení 9 Tla ítka režimu prov rky stavu systému

5 Tla ítka režimu nastavení systému 10 Tla ítko nulování chyb

HEAT

TANK

QUIET

FORCE
HEATER

OPERATION

BOOSTERHEATER
ACTUAL

DEFROST

SETTING

STATUS

SERVICE

WATER OUTLET

OFF / ON

TIMER

OUTDOOR

C

C

C

Otev ete kryt tla ítek ovlada e.

TIMER OUTDOOR

HEAT

SETTING

STATUS

SERVICE

BOOSTER

QUIET

TANK DEFROST

WATER OUTLET

C

C

SET

SELECT

CANCEL
ERROR
RESET

SETTING STATUS

SEARCH

SERVICEFORCECLOCK

CHECK

OFF/ON

MODE

HEATERQUIETOFF/ON

TIMER

HEATER 

OPERATION

FORCE

HEATER 

ACTUAL

TIMER 1

MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN

SOLAR REMOTE

2 3 4 5 6

ON

OFF

a

b

c

d

e

f

g

h i j k l
m

n

o

p

q

r

1

6

5 10 3
7

8

4

9

2

Poznámky:
• Den v týdnu a hodiny je nutné nastavit, když: 

-  poprvé zapnete napájení.
-  od posledního zapnutí uplynula dlouhá doba.

• Nastavený aktuální as bude standardním asem pro všechny 
operace ízené asova em. 

1. Stiskn te 
CLOCK

.

2. Pomocí tla ítek  nebo  nastavte 
aktuální den v týdnu.

3. Stisknutím 
SET

 potvr te nastavení.

4. Aktuální as nastavte opakováním krok  2 a 3.

P ÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADA E
Nastavení aktuálního dne v týdnu a hodin
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NASTAVENÍ SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ
• Po prvotní instalaci m žete nastavení upravovat ru n . Výchozí nastavení bude platné, dokud je uživatel nezm ní.
• Dálkový ovlada  je možné použít v r zných instalacích.Ur ité funkce popisované v tomto návodu nemusí být použitelné pro 

vaši jednotku.
• Než za nete m nit nastavení, ujist te se, že je indika ní LED provozu ve stavu VYPNUTO.

SET

SELECT

CANCEL

SETTING STATUS
CHECK

1. Sou asn  stiskn te na 5 sekund tla ítka 
SET

 a 
CHECK

, abyste vyvolali režim speciálních 
nastavení. Rozsvítí se indikátory „SETTING“ (Nastavení) a „STATUS“ (Stav).

2. Tla ítky   nebo  m žete procházet seznamem funkcí.

3. Stisknutím 
SELECT

 vyberte požadovanou funkci.

4. Tla ítky  nebo  funkci zapn te YES nebo vypn te NO, p ípadn  nastavte požadovaný 
den a as.

5. Stisknutím 
SET

 potvr te nastavení.

Funkce Displej dálkového ovlada e Popis

1 Externí ovlada  teploty (ANO/NE)
Tím se povolí nebo nepovolí p ipojení externího ovlada e teploty.

2 HEATER
Výb r výkonu záložního topení (3kW / 6kW / 9kW)
Chcete-li snížit výkon záložního topení, když není nezbytn  nutné. Možnosti se liší v závislosti na modelu.

3 Funkce ochrany vody v systému proti zamrznutí (ANO/NE)
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce ochrany vody  v systému proti zamrznutí, když je za ízení nevypnuto.

4 TANK

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

5 SOLAR
Priorita solárního oh evu (ANO/NE)
Volba solárního oh evu 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 Vytáp ní”, nastavení 7 až 8 jsou p esko eny.

7 HEAT
Nastavení intervalu náb hu topení
Tím se nastavuje asova  pro topení v režimu HEAT + TANK (0,5 hod. ~ 10 hod.).

8 TANK
Nastavení intervalu náb hu oh átí zásobníku vody
Tím se nastavuje asova  pro zásobník v režimu HEAT + TANK (5 min. ~ 1 hod. 35 min.).

9 BOOSTER

P ídavné topení funkce (ANO/NE)
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci nádrže p ídavné topení.
Poznámka: Pokud zvolíte  „NE“ funkce p ídavného topení , nastavení 10 je p esko eno.

10 BOOSTER

Nastavení doby zpožd ní p ídavného topení
Tím se nastavuje asova  zpožd ní pro zapnutí pomocného topení, pokud se nepoda í dosáhnout 
nastavené teploty zásobníku (20 min. ~ 1 hod. 35 min.).

• B hem sterilizace nepoužívejte teplou vodu, abyste se nap . p i sprchování neopa ili.
• Pouze autorizovaný prodejce smí nastavit funkci Sterilizace v souladu s místními zákony a na ízením.

11
Nastavení dne a asu sterilizace
Slouží k nastavení asova e pro sterilizaci 
Poznámka: Pokud zvolíte „NE“ pro “Sterilizaci”, nastavení  12 ~ 14 jsou vynechány.

12
Nastavení dne a asu sterilizace
Slouží k nastavení asova e pro sterilizaci (jen jednou týdn ).

13
Nastavení teploty sterilizace
Tím se nastavuje teplota pro funkci sterilizace (40°C ~ 75°C).

14
Doba trvání sterilizace
Nastavení asova e, který bude po ur enou dobu udržovat zvolenou teplotu k provedení sterilizace 
(5 minut ~ 1 hodina).
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 ZÁKLADNÍ OPERACE

OFF / ON ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ 
JEDNOTKY

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

MODE

VOLBA PROVOZNÍHO REŽIMU

 HEAT HEAT+TANK TANK

• REŽIM HEAT (TOPENÍ)
- Zapnutí nebo vypnutí innosti panelového/ 

podlahového topení.
- V tomto režimu poskytuje jednotka monoblok topný 

výkon do celého systému.

• 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.

• REŽIM TANK (ZÁSOBNÍK)
- Zapnutí nebo vypnutí innosti zásobníku.
- V tomto režimu poskytuje jednotka monoblok topný 

výkon do zásobníku vody.

QUIET

TICHÉ PROST EDÍ

• V tomto režimu se sníží hluk jednotky Monoblok. M že 
se tím pon kud snížit výkon topení.

HEATER

INNOST ZÁLOŽNÍHO TOPENÍ 

• Záložní topení zajiš uje extra topný výkon p i nízké 
venkovní teplot  a  je v provozu pouze v režimu topení, 
jestliže byl aktivován stiskem tohoto tla ítka.

• Záložní topení se zapíná automaticky, jsou-li spln ny 
nastavené podmínky.

• Chcete-li topení vypnout ru n , stiskn te znovu 
p íslušné tla ítko.

STATUS

SEARCH

CHECK

REŽIM PROV RKY STAVU 
SYSTÉMU

1. Stisknutím tla ítka 
CHECK

 na 5 sekund vyvolejte režim 
STATUS.

2. Pomocí tla ítek  nebo  m žete kontrolovat 
teplotu vody na vstupu, teplotu v zásobníku, provozní 
frekvenci kompresoru nebo historii chyb.

• Stisknutím tla ítka 
CANCEL

 se režim STATUS ukon í.
• Jakmile vstoupíte do režimu STATUS, rozsvítí se 

indikátor „STATUS“.
• Režim STATUS nelze aktivovat, pokud svítí 

indikátor „SETTING“ (Nastavení).

• Pot ebujete-li zm nit rozsah teploty vody, doporu ujeme 
vám poradit se s nejbližším autorizovaným prodejcem.

• Teplotní rozsah vody na výstupu a rozsah venkovních 
teplot lze upravit pomocí dálkového ovlada e.

  

 REŽIM NASTAVENÍ SYSTÉMU

SET

SELECT

CANCEL

SETTING

TIMER OUTDOOR

HEAT

SETTING

STATUS

SERVICE

BOOSTER

DEFROST
QUIET

TANK

WATER OUTLET

C

HEATER 

OPERATION

FORCE

HEATER 

ACTUAL

ON

 Režim provozu Zobrazení teploty

 Indikátor SETTING (Nastavení)Parametr*

1. Stisknutím tla ítka 
SET

 na 5 sekund vyvolejte režim „SETTING“. 
Rozsvítí se indikátor „SETTING“.

2. Tla ítky  nebo   vyberte parametr.

3. Po výb ru požadovaný parametr otev ete stisknutím 
SELECT

.

4. Tla ítky  nebo  nastavte požadovanou teplotu.

5. Novým stisknutím tla ítka 
SET

 nastavení potvr te.

• Opakováním krok  2 až 5 nastavte ostatní parametry.
Režim 
provozu Parametr* Popis

HEAT Nastavená venkovní teplota p i nízké 
teplot  vody na výstupu (-15°C ~ 15°C).

HEAT Nastavená venkovní teplota p i vysoké 
teplot  vody na výstupu (-15°C ~ 15°C).

HEAT Nastavená teplota vody na výstupu p i 
nízké venkovní teplot  (25°C ~ 65°C).

HEAT Nastavená teplota vody na výstupu p i 
vysoké venkovní teplot   (25°C ~ 65°C).

Teplota vody

Venkovní teplota

HEAT OFF Nastavení teploty, p i níž se vypne
innost topení (5 °C ~ 35 °C).

HEATER ON
Nastavená venkovní teplota, p i níž
se zapne funkce topení (-15 °C ~ 20 °C).

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

NASTAVENÍ TEPLOTNÍHO POSUVU VODY

1. B hem 5 sekund stiskn te tla ítko 
SET

 .
• Opakováním krok  3 až 5 nastavte požadovaný teplotní 

posuv (-5°C ~ 5°C).

Poznámky:

• Stiskn te tla ítko 
CANCEL

 nebo po kejte 30 sekund, tím se 
ukon í režim „SETTING“.

• Nastavení teploty se v systému uloží hned po potvrzení.

• Režim „SETTING“ nelze aktivovat, pokud svítí indikátory 
„SERVICE“ a „STATUS“.

SLOŽIT JŠÍ OPERACE
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NASTAVENÍ TÝDENNÍHO ASOVA E

TIMER 1

MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN

2 3 4 5 6

ON

OFF

C

SOLAR REMOTE

Rozsvítí se, jestliže je vybrána operace

Nastavte  den
asova  zapnut - automatické p epínání “ON” p ístroje

asova e V jednom dni lze nastavit 6 r zných program  (1~6)

Displej asova e

Teplota vody v rozmezí (-5ºC až 5ºC)
asova  vypnut - automatické p epínání “OFF” p ístroje

SET

SELECT

CANCEL

SETTING

CLOCK

OFF/ON

TIMER

STATUS

MODE

HEATERQUIET

Funkce Krok

Zadání režimu asova e Stiskn te 
TIMER

.

Nastavení dne v
týdnu a hodin 

1. Tla ítky  nebo  vyberte požadovaný den.

2. Stisknutím 
SELECT

 potvr te nastavení.

3. Bude blikat „1“, stisknutím 
SELECT

 nastavte program 1.

4. Stisknutím 
OFF/ON

 vyberte asova  zapnutí nebo vypnutí.

5. Tla ítky  nebo  vyberte požadovaný as.

Chcete-li nastavit asova  spole n  s ostatními operacemi 
MODE

, 
QUIET

, 
HEATER

 stiskn te a  .

6. Stisknutím 
SET

 potvr te program 1. Vybraný den bude zvýrazn n zna kou .
• Po 2 sekundách se displej posune k dalšímu programu. 

7.  Opakováním krok  4 až 7 nastavte programy 2 až 6.
• Pokud p i nastavování asova e nestisknete žádné tla ítko po dobu 30 sekund, nebo když 
 stisknete tla ítko 

SET

 , nastavení je potvrzeno a konÞ  gurace asova e je u konce.

P idat/Upravit asova Opakujte výše uvedené kroky.

Vypnutí asova e Stiskn te tla ítko 
TIMER

 a potom 
CANCEL

. 

Zapnutí asova e Stiskn te tla ítko 
TIMER

 a potom  
SET

. 

Kontrola asova e 1. Stiskn te 
TIMER

.

2. Stisknutím  nebo  vyberte požadovaný den, potom tla ítkem 
SELECT

 sv j výb r potvr te. 

3. Tla ítky  nebo  zkontrolujte nastavené programy.

Zrušení asova e 1. Stiskn te 
TIMER

.

2. Stisknutím  nebo  vyberte požadovaný den, potom tla ítkem 
SELECT

 sv j výb r potvr te.

3. Stisknutím 
SELECT

 vstupte do nastavení programu.

4. Tla ítky  nebo  vyberte požadovaný program.

5. Stisknutím 
CANCEL

 program zrušte.

Poznámky:
• asova  m žete nastavit pro každý den v týdnu (pond lí až ned le) s 6 programy v každém dni.
• Je-li jednotka zapnuta asova em, použije k ízení prost edí v místnosti p edem nastavenou teplotu.
• Tentýž program asova e nelze použít v jednom dnu opakovan .
• Rovn ž m žete vybrat spole né dny se stejným nastavením asova e.
• Možnost nastavit v jednom dni až 6 program  podporuje úsporu energie.
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JEDNOTKA MONOBLOK

JEDNOTKA MONOBLOK

V p ípad  výpadku napájení jednotky, nebo selhání erpadla, vypoušt jte systém (dle doporu ení na obrázku dole).

H <H

Voda uvnit  systému, z d vodu ne innosti za ízení, m že zp sobit zamrznutí a poškodit systém.

• Vstupní a výstupní pr chody vzduchu udržujte volné, bez p ekážek, jinak m že dojít k poškození jednotky. Odstra te 
všechny p ekážky, které by bránily vým n  vzduchu.

• V zimním období odklízejte z jednotky Monoblok a jejího okolí sníh, který by mohl ucpat vstupní a výstupní pr chod 
vzduchu.

EXTERNÍ FILTR

• Externí Þ ltr vy ist te aspo  jednou za rok. Pokud toto pravidlo nedodržíte, m že se Þ ltr ucpat a zavinit poruchu jednotky. 
Požádejte o to kvaliÞ kovaného technika.

PROHLÍDKA

• Chcete-li zajistit optimální využití za ízení, postarejte se o provád ní pravidelných sezónních prohlídek jednotky, externího 
Þ  ltru a elektrické instalace. Tento úkon údržby m l provést servisní technik.

• M ížky nasávaného a výstupního vzduchu na jednotce Monoblok zbavte p ípadných p ekážek proud ní.

 NEBUDE-LI ZA ÍZENÍ DELŠÍ DOBU POUŽÍVÁNO

• Nevypínejte napájení. Vypnutí napájení automaticky zastaví  vodní erpadlo a m že zp sobit zaseknutí vodního erpadla.

NEODSTRANITELNÉ PROBLÉMY

Vyskytne-li se n který z následujících problém , VYPN TE NAPÁJENÍ a pora te se s autorizovaným prodejcem:
• Za provozu se projevuje neobvyklý hluk.
• Voda / cizorodé ástice, které pronikly do dálkového ovlada e.
• asto vypadává jisti .
• Napájecí kabel se nep irozen  zah ívá.
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ODSTRA OVÁNÍ PROBLÉM
Následující p íznaky neznamenají poruchu za ízení.

P ÍZNAKY P Í INA
Zvuk proudící kapaliny b hem provozu. • Uvnit  jednotky proudí chladící kapalina.

Po restartu jednotky je provoz o n kolik minut opožd n. • Zpožd ní je nastaveno kv li ochran  kompresoru.

Z jednotky Monoblok uniká voda nebo pára. • Na potrubí dochází ke kondenzaci nebo odpa ování vody.

Z jednotky Monoblok vychází b hem topení pára. • To je zp sobeno operací odmrazování vým níku tepla.

Jednotka Monoblok nefunguje. • Jestliže venkovní teplota vybo í z rozsahu daného 
provozními podmínkami, tepelné erpadlo se z d vod  
ochrany vypne.

innost systému tepelného erpadla Monoblok vzduch-
voda se vypne.

• Aktivace ochrany tepelného erpadla. Kompresor se 
vypne v p ípad , teplota vody na vstupním potrubí je 
nižší než 18°C, zapne se záložní topení a z stane 
aktivované dokud je teplota vody nižší než 23°C.

Systém obtížn  dosahuje požadované teploty. • Jestliže jsou v režimu topení  v provozu topné t lesa 
spole n  s podlahovým vytáp ním sou asn , m že 
nastat p ípad, kdy teplota teplé vody je nižší a m že 
zp sobit oslabení oh evu podlahového vytáp ní nebo 
topného t lesa.

• Pokud je teplota venkovního vzduchu nízká, m že být 
obtížné dosáhnout požadované teploty.

• Jestliže jsou blokovány vstup nebo výstup vzduchu 
jednotky Monoblok, nap . záv jí sn hu.

• Pokud je nastavená teplota vody na výstupu nízká, bývá 
rovn ž obtížné dosáhnout požadované teploty.

Systém se nem že okamžit  rozeh át. • Je-li jednotka v provozu od studeného startu, bude chvíli 
trvat, než se voda oh eje, to je dáno podstatou funkce 
tepelného erpadla.

Záložní topení je aktivováno automaticky, pokud není 
povoleno.

• Záložní topení je aktivováno z d vodu ochrany tepelného 
vým níku vnit ní jednotky.

Provoz se spustí automaticky, i bez zapnutí asova e. • Nastavení asova e funkce sterilizace.

Než si objednáte servisní zásah, zkontrolujte následující:

P ÍZNAKY KONTROLA

Topení není ú inné. • Nastavte správn  teplotu.
• Není ventil topného panelu uzav ený?
• M ížky nasávaného a výstupního vzduchu na jednotce 

Monoblok zbavte p ípadných p ekážek proud ní.

B hem provozu se projevuje velký hluk. • Zkontrolujte, jestli byla jednotka nainstalována ve 
vodorovné poloze, a jestli je správn  zav ený kryt.

Jednotka nefunguje. • Zkontrolujte, jestli není vypnutý jisti .

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

• Zkontrolujte, jestli není p erušena dodávka 
elektrickéhoproudu.

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

TIMER

TIMER 1

MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN

2 3 4 5 6

ON

OFF

• Vypn te jednotku a kód chyby sd lte autorizovanému prodejci.

• Operace ízená asova em se zruší, pokud se objeví kód chyby.

Tla ítko režimu nuceného topení

FORCE

• V p ípad  poruchy systému tepelného erpadla Monoblok ze k oh átí teplé vody využít záložní 

topení. Stisknutím tla ítka
 
FORCE

 
zapn te záložní topení.

• Stisknutím tla ítka  
OFF / ON

  provoz nuceného topení vypn te.

• B hem 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 signiÞ cam 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.
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Informace pro spot ebitele o sb ru a likvidaci starého za ízení
Tyto symboly na výrobcích, obalech, nebo v pr vodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmí být p idány do b žného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnov  a recyklaci starých p ístroj , za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s vnitrostátními 
právními p edpisy a sm rnice 2002/96/ES a 2006/66/ES.
Správnou likvidací t chto výrobk , pom žete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopad  na lidské zdraví a životní prost edí, které jinak mohou vzniknout p i nesprávném zacházení s odpady.
Pro více informací o sb ru a recyklaci starých výrobk , obra te se na místní ú ady, provozovny sb rných dvor  nebo 
prodejnu, ve které jste toto zboží zakoupili.
Za nesprávnou likvidaci tohoto druhu odpadu na vás m že být uvalena sankce, v souladu s vnitrostátními právními 
p edpisy.

Pro podnikové uživatele v Evropské unii
Pokud chcete likvidovat elektrická a elektronická za ízení, obra te 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, obra te se na místní ú ady nebo prodejce a 
informujte se o správném zp sobu likvidace.

Authorized representative in EU
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany


