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Eksploatavimo instrukcijos
Hidromodulis „iš oro į vandenį“ ir rezervuaras

Modelio nr.

Vidaus blokas
WH-ADC0309H3E5

Išorės blokas
WH-UD03HE5-1
WH-UD05HE5-1
WH-UD07HE5-1
WH-UD09HE5-1

Eksploatavimo instrukcijos
Hidromodulis „iš oro į vandenį“ ir rezervuaras
Dėkojame, kad nusipirkote „Panasonic“ 
produktą.
Prieš eksploatuodami šią sistemą, atidžiai 
perskaitykite eksploatavimo instrukcijas ir jas 
išsaugokite, kad galėtumėte paskaityti ateityje.
Pridedamos įrengimo instrukcijos.
Serijos numeris ir pagaminimo metai nurodyti 
duomenų lentelėje.

ACXF55-03310

2-27

Gamintojas:
„Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd.“
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21,
Shah Alam Industrial Site, 40300 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaizija.
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• Panasonic Air-to-Water
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Sistemos apžvalga

Eksploatavimo sąlygos

Nuotolinio valdymo pultas

Dušas
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Saugos perspėjimai
Kad nesusižeistumėte, nebūtų sužeisti 
kiti asmenys arba pažeistas turtas, 
paisykite toliau nurodytų dalykų.
Jei blokas netinkamai 
eksploatuojamas, jei nepaisoma toliau 
nurodytų instrukcijų, bus padaryta 
žala arba pažeidimas; toliau pateiktais 
žodžiais nurodomas pavojaus 
rimtumas.

 ĮSPĖJIMAS

Šis ženklas 
nurodo mirties 
arba rimto 
sužalojimo 
pavojų.

 DĖMESIO

Šis ženklas 
nurodo sužalojimo 
arba turto 
apgadinimo 
pavojų.

Instrukcijos, kurių reikia laikytis, 

simboliais.

Šis simbolis nurodo 
DRAUDŽIAMĄ 
veiksmą.

Šie simboliai nurodo 
PRIVALOMUS 
veiksmus.

 ĮSPĖJIMAS

Vidaus blokas ir lauko 
blokas

Šį prietaisą gali naudoti ne 
jaunesni kaip 8 metų amžiaus 

jutiminiai arba protiniai gebėjimai 
riboti, arba kuriems trūksta 
patirties ir žinių, tik tuo atveju, 
jei jie prižiūrimi arba jiems buvo 
duoti nurodymai, kaip saugiai 
naudoti prietaisą, ir jei jie 
supranta su prietaiso naudojimu 
susijusius pavojus. Vaikams žaisti 
su prietaisu draudžiama. Vaikams 
draudžiama be priežiūros 
prietaisą valyti ir vykdyti 
naudotojo atliekamą priežiūrą.
Jei reikia valyti vidines 
dalis, atlikti bloko remontą, 
įrengimą, nuėmimą arba 
pakartotinį įrengimą, kreipkitės 
į įgaliotą prekybos atstovą arba 
specialistą.
Netinkamai įrengiant arba dirbant 
atsiras nuotėkis, žmogus patirs 
elektros smūgį arba kils gaisras.
Dėl bet kokio nurodyto tipo 
šaldalo naudojimo patvirtinimo 
kreipkitės į įgaliotą prekybos 
atstovą arba specialistą. Jei 
naudojamas kitokio tipo nei 
nurodytas šaldalas, produktas 
gali būti pažeistas, sprogti, 
žmogus gali patirti sužalojimų ir 
pan.
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Maitinimas
Nenaudokite 

perkaitimas ir kilti 

• Nesulenkite ar nesusukite 

-

-

Primygtinai rekomenduojama 

-

• 
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Saugos perspėjimai
Kad nebūtų vandens nuotėkio 
užtikrinkite, kad drenažo vamzdis 
būtų tinkamai prijungtas.
Bloką eksploatavus ilgą laiką 
patikrinkite, ar nesuprastėjo 
įrengimo lentynos kokybė. Dėl 
suprastėjusios lentynos kokybės 
blokas gali nukristi.
Įgalioto prekybos atstovo 
paprašykite pagal vietos 
įstatymus ir reglamentus nustatyti 
sterilizavimo funkcijos lauko 
nustatymų lygį.

Nuotolinio valdymo pultas
Valdymo pulto nesušlapinkite. 
Kitaip žmogus gali patirti elektros 
smūgį arba gali kilti gaisras.
Valdymo pulto mygtukų 
nespaudykite kietais ir aštriais 
daiktais. Kitaip blokas gali būti 
pažeistas.
Valdymo pulto neplaukite 
vandeniu, benzinu, skiedikliu ar 
šveičiamaisiais milteliais.
Valdymo pulto patikros arba 
techninės priežiūros nevykdykite 
patys. Kad netinkamai valdydami 
nesusižeistumėte, kreipkitės į 
įgaliotą prekybos atstovą.

Kad nekiltų elektros smūgio ar 
gaisro pavojus, šią įrangą būtina 
įžeminti.
Kad žmogus nepatirtų elektros 
smūgio, maitinimą atjunkite:
- prieš valydami arba atlikdami 

techninę priežiūrą;
- jei blokas ilgą laiką bus nenau-

dojamas.
Šis prietaisas yra daugkartinio 
naudojimo. Kad nepatirtumėte 
elektros smūgio, nenusidegin-
tumėte ir (arba) mirtinai nesu-
sižeistumėte, prieš dirbdami su 
bet kokiu gnybtų, įsitikinkite, ar 
atjungtas visas maitinimas.

 DĖMESIO

Vidaus blokas ir lauko 
blokas

Kad vidaus bloko nepažeistumė-
te ir neatsirastų rūdžių, jo neplau-
kite vandeniu, benzinu, skiedikliu 
ar šveičiamaisiais milteliais.
Bloko neįrenkite arti bet kokių 
degių medžiagų arba vonios 
kambario. Kitaip žmogus gali 
patirti elektros smūgį arba gali 
kilti gaisras.
Vidaus blokui veikiant nelieskite 
jo vandens išleidimo vamzdžio.
Ant bloko ar po juo nedėkite jokių 
medžiagų.
Nelieskite aštrios aliuminio 
plokštelės – aštrios dalys 
gali sužeisti.
Sistemos nenaudokite sterilizavi-
mo metu, kitaip galite nusiplikyti 
karštu vandeniu arba gali per-
kaisti dušas.
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Nuotolinio valdymo pultas ir ekranas
Sistemos apžvalga

1
Sparčiojo meniu mygtukas
(Išsamesnė informacija pateikiama atskirame 
sparčiojo meniu vadove.)

2
Grįžimo mygtukas
Juo grįžtama į ankstesnį ekraną

3 Skystakristalis ekranas

4
Pagrindinio meniu mygtukas
Juo nustatomos funkcijos

5
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
Juo paleidžiama / sustabdoma operacija

6
Veikimo indikatorius
Šviečia veikimo metu; mirksi aliarmo metu.

Paspauskite 
centre

Nemūvėkite 
pirštinių

Nespauskite 
rašikliu

Rodyklių mygtukai
Jais parenkamas elementas.

Įvedimo mygtukas
Patvirtina parinktą turinį.

Kairė Dešinė

Žemyn

Aukštyn
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Nuotolinio valdymo pultas ir ekranas

Rodmenys
1  Režimo parinkimas

AUTO

Automatinis 
šildymas

Automatinis 
šildymas

Automatinis 
vėsinimas

Automatinis 
vėsinimas

• Atsižvelgiant į iš anksto nustatytą 
išorės temperatūrą, sistema 
parenka veikimo režimą HEAT 
arba *1 COOL.

• Ventiliatoriaus spiralės blokas yra 
ĮJUNGTAS arba IŠJUNGTAS.
• Išorės blokas tiekia vėsinimą 

sistemai.

• Išorės blokas tiekia vėsinimą 
sistemai.
• Sistema kontroliuoja papildomą 

šildytuvą vandens rezervuare.

• Vandens bakas yra ĮJUNGTAS 
arba IŠJUNGTAS.
• Išorės blokas tiekia šilumą 

vandens rezervuarui.

• Patalpos veikimas / rezervuaro 
veikimas.

* Rodyklių piktogramos rodo į šiuo metu 
aktyvų režimą.

• Apsaugos nuo apledėjimo 
veikimas.

• Atsižvelgiant į iš anksto nustatytą 
išorės temperatūrą, sistema 
parenka veikimo režimą HEAT + 
TANK arba *1 COOL + TANK.

• Plokščių / grindų veikimo reži-
mas HEAT yra ĮJUNGTAS arba 
IŠJUNGTAS.
• išorės blokas tiekia šilumą sistemai.
• Išorės blokas tiekia šilumą 

vandens rezervuarui ir sistemai.
• Šį režimą galima parinkti tik esant 

įrengtam vandens rezervuarui.

*1, *2 COOL

REZER-
VUARASŠILDYMAS

AUTO
+ TANK

*1, *2 COOL
+ TANK

ŠILDYMAS
+ REZERVUARAS

2  Veikimo piktogramos
Rodoma operacijos būsena. Piktograma nenurodys (kai rodomas operacijos IŠJUNGIMO ekranas), kad operacija 
IŠJUNGTA, išskyrus savaitinį laikmatį.

Atostogų režimo veikimo 
būsena

Patalpos šildytuvo būsena Rezervuaro šildytuvo būsena

*1 Sistema nustatyta veikti be režimo COOL. Sistemą nustatyti veikti abiem režimais gali tik įgalioti įrengėjai arba mūsų įgalioti techninės 
priežiūros partneriai. *2 Rodoma tik tada, kai režimas COOL atblokuotas (tai yra tada, kai režimą COOL galima naudoti).

Galingojo režimo veikimo 
būsena

Savaitinio laikmačio veikimo 
būsena

Tyliojo režimo veikimo būsena

Pareikalavimo valdymo arba 
„Paruošta SG“ arba SHP 
režimo būsena
Saulės baterijų būsena

Dvivalentės sistemos būsena
(Boileris)

Zona: Patalpos termostatas
→Vidinio jutiklio būsena

2 43

1

5

6

7
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Inicijavimas

3  Temperatūra kiekvienoje zonoje

4  Laikas ir diena

5  Vandens bako temperatūra

6  Išorės temperatūra

7  Jutiklio tipo / nustatytos temperatūros tipo piktogramos

Skystakristalis 
ekranas mirksi

Kalbos parinkimas

Paspauskite  ir palaukite, kol vyksta 
ekrano inicijavimas.

1  Naudodami  ir  slinkite kalbai parinkti.

2  Paspauskite  išrankai patvirtinti.

Laikrodžio nustatymas

1  Naudodami  arba  slinkite, kad nustatytu-
mėte laiko rodymo formatą – 24 val. ar „am/pm“ 
(pavyzdžiui, 15:00 arba 3 pm).

2  Paspauskite  išrankai patvirtinti.

3  Naudodami  ir  parinkite metus, mėnesį, 
dieną, valandą ir minutes. (Paspauskite  , 
kad kaskart patvirtintumėte išranką.)

4  Nustačius laiką, ekrane bus rodomos laiko ir 
dienos vertės, net jei nuotolinio valdymo pultas 
IŠJUNGTAS.

Patalpos termostatas Patalpos termostatas
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Spartusis meniu
Baigę pradinius nustatymus, galite parinkti spartųjį meniu iš toliau pateiktų parinkčių ir redaguoti šį nustatymą.

Parinkite meniu ir nustatykite nustatymus atsižvelgdami į namuose 
esančią sistemą. Visus pradinius nustatymus turi nustatyti įgaliotas 
prekybos atstovas arba specialistas. Rekomenduojama, kad visus 
pradinių nustatymų pakeitimus taip pat atliktų įgaliotas prekybos 
atstovas arba specialistas.
• Po pradinio nustatymo, nustatymus galite keisti rankiniu būdu.
• Pradinis nustatymas aktyvus tol, kol naudotojas jo nepakeičia.
• Nuotolinio valdymo pultą galima naudoti kelioms sistemoms.
• Prieš nustatydami užtikrinkite, kad veikimo indikatorius rodytų 

IŠJUNGIMO būseną.
• Neteisingai nustatyta sistema gali veikti netinkamai.

Kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą.

Kad būtų parodytas <pagrindinis meniu>: 

Meniu parinkimas:    

Parinkto turinio patvirtinimas: 

Priverstinis DHW Galingasis Tylusis Priverstinis šildytuvo 
veikimas

Savaitinis laikmatis Priverstinis 
atitirpdymas Klaidos atstata R/C užrakinimas

1  Paspauskite , kad pasirodytų spartusis 
meniu.

2  Naudodami     parinkite meniu.

3  Paspauskite  parinktam meniu įjungti / išjungti.

Meniu Naudotojui

Meniu Numatytasis 
nustatymas

Nustatymų parinktys / rodmenys

1 Funkcijų nustatymas
1.1  Savaitinis laikmatis

Nustačius savaitinį laikmatį, 
naudotojas gali redaguoti nau-
dodamasis sparčiuoju meniu,
kad kas savaitę nustatytų 6 
veikimo modelius.
• Išjungta, jei paspaudžiamas 

šildymo / vėsinimo JUNG. arba 
jei įjungta priverstinio šildytuvo 
funkcija.

Laikmačio nustatymas
Parinkite savaitės dieną ir 

nustatykite reikiamus modelius
(Laikas / operacijos ĮJUNGIMAS / 

IŠJUNGIMAS / režimas)
Laikmačio kopijavimas

Parinkite savaitės dieną
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Meniu Numatytasis 
nustatymas

Nustatymų parinktys / rodmenys

1.2  Atostogų režimo laikmatis

 ĮJUNGTA

Data ir laikas

• 

1.3  Tyliojo režimo laikmatis

Data ir laikas

1.4  Patalpos šildytuvas
Nustatomas patalpos šildytuvo 

1.5  Rezervuaro šildytuvas

1.6  Sterilizavimas
Nustatomas automatinio 

• 
• 

1.7  Karšto vandens gaminimo namuose režimas
Nustatomas karšto vandens 

• 

gaminimo namuose 

vandens gaminimo namuose 

Standartinis

Meniu Naudotojui
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Meniu Numatytasis 
nustatymas

Nustatymų parinktys / rodmenys

2 Sistemos patikra
2.1  Energijos stebėjimo priemonė

Dabartinių arba istorinių 
energijos sąnaudų, generavimo 
arba COP diagrama.

Dabartinis
Parinkite ir gaukite

Istorinė diagrama
Parinkite ir gaukite

• COP 
• Istorinei diagramai laikotarpis parenkamas nuo 1 dienos / 1 savaitės / 1 metų.
• Gali būti gaunamos šildymo, *1 vėsinimo, rezervuaro bendrosios energijos 

sąnaudos (kWh).
• Bendrosios energijos sąnaudos yra apskaičiuotoji vertė, pagrįsta 230 V kintam. 

sr. ir gali skirtis nuo vertės, kuri nustatoma matuojant tiksliąja įranga.
2.2  Vandens temperatūra

Rodoma vandens temperatūra 
kiekvienoje zonoje.

Faktinė 8 elementų vandens temperatūra:
įleidimo anga / išleidimo anga / 1 zona / 2 
zona / rezervuaras / buferinis rezervuaras / 
saulės baterija / baseinas

Parinkite ir gaukite

2.3  Klaidų istorija
• Klaidų kodai aprašomi 

nesklandumų šalinimo 
skyriuje.
• Viršuje rodomas vėliausias 

klaidos kodas.

Parinkite ir gaukite

2.4  Kompresorius
Rodoma kompresoriaus veikimo 
informacija.

Parinkite ir gaukite

2.5  Šildytuvas
Bendrasis patalpos šildytuvo / 
rezervuaro šildytuvo VEIKIMO 
valandų skaičius. Parinkite ir gaukite

3 Asmeniniai nustatymai
3.1  Palietimo garsas

Nustatomas veikimo garso nu-
statymas ĮJUNGTA / IŠJUNGTA. ĮJUNGTA

3.2  Skystakristalio ekrano kontrastas
Nustatomas ekrano kontrastas.

3

*1 Sistema nustatyta veikti be režimo COOL. Sistemą nustatyti veikti abiem režimais gali tik įgalioti įrengėjai arba mūsų įgalioti techninės 
priežiūros partneriai. *2  Rodoma tik tada, kai režimas COOL atblokuotas (tai yra tada, kai režimą COOL galima naudoti).

Meniu Naudotojui
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Meniu Numatytasis 
nustatymas

Nustatymų parinktys / rodmenys

3.3  Foninis apšvietimas

3.4  Foninio apšvietimo intensyvumas

3.5  Laikrodžio formatas

3.6  Data ir laikas

3.7  Kalba
Nustatoma viršutinio ekrano 

• 

3.8  Slaptažodžio atrakinimas

4 Techninės priežiūros kontaktiniai asmenys
4.1  1 kontaktas / 2 kontaktas

Parinkite ir gaukite
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Meniu Numatytasis 
nustatymas

Nustatymų parinktys / rodmenys

5 Įrengėjo nustatymas > Sistemos nustatymas
5.1  Pasirenkamos spausdintinės plokštės prijungimas

Techninei priežiūrai reikalingos 
išorinės spausdintinės plokštės 
prijungimo nustatymas.

Ne

• Prijungus (pasirenkamą) išorinę spausdintinę plokštę, sistemoje atsiras papildomų toliau išvardytų funkcijų.
1  Buferinio rezervuaro prijungimas ir jo veikimo bei temperatūros valdymas.
2  2 zonų valdymas (įskaitant plaukimo baseiną bei jo vandens šildymo funkciją).
3  Saulės baterijų veikimas (saulės baterijos prijungtos arba prie karšto vandens gaminimo namuose rezervuaro 

arba buferinio rezervuaro.
4  Išorinis kompresoriaus jungiklis.
5  Išorinis klaidos signalas.
6  „Paruošta SG“ valdymas.
7  Pareikalavimo valdymas.
8  Šildymo / vėsinimo JUNG.

5.2  Zona ir jutiklis
Jutiklių parinkimo ir 1 zonos 
arba 2 zonų sistemos parinkimo 
nustatymas.

Zona
• Parinkę 1 arba 2 zonų sistemą, pereikite prie 

patalpos arba plaukimo baseino parinkimo.
• Jei parenkamas plaukimo baseinas, būtina 

nustatyti ∆T temperatūrą 2–10 °C.
Jutiklis

* Yra du patalpos termostato nustatymai – 
išorinis ir vidinis.

5.3  Šildytuvo galingumas
Šildytuvo galingumo sumažini-
mo nustatymas (prireikus).*

3 kW / 6 kW / 9 kW

* Vertės (kW) priklauso nuo 
modelio.

3 kW

5.4  Apsauga nuo užšalimo
Vandens apsaugos nuo 
užšalimo funkcijos aktyvinimo 
arba deaktyvinimo, kai sistema 
IŠJUNGTA, nustatymas.

Taip

5.5  Buferinio rezervuaro prijungimas
Bako prijungimo prie sistemos 
ir, jei parenkamas nustatymas 
TAIP, ∆T temperatūros 
nustatymas.
• Kad ši funkcija veiktų, 

pasirenkamos spausdintinės 
plokštės prijungimo 
nustatymas turi būti TAIP.
• Jei pasirenkamos spaus-

dintinės plokštės prijungimo 
nustatymas neparenkamas, ši 
funkcija ekrane rodoma nebus.

Ne

 Taip

5 °C Buferinio bako ∆T 
nustatymas

Meniu Įrengėjui
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5.6  Pagrindinio kaistuvo šildytuvas
Pasirenkamo pagrindinio kais-

per 

-

Ne

 Taip

A
Nustatykite 
pagrindinio kaistuvo 

5.7  Alternatyvus išorės jutiklis

Ne

5.8  Dvivalentinės sistemos prijungimas

karšto vandens gaminimo 

karšto vandens gaminimui 

Ne

 Taip

Nustatykite 

Taip  Parinkus išorės temperatūrą
Valdymo šablonas

lygiagretusis
• 

Valdymo modelis  Pažangusis lygiagretusis

parinkimas
• 
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Meniu Numatytasis 
nustatymas

Nustatymų parinktys / rodmenys

Valdymo modelis  Pažangusis lygiagretusis  Šildymas  Taip

• Buferinis rezervuaras aktyvinamas tik 
parinkus „Taip“.

-8 °C

Nustatykite 
dvivalentės sistemos 
šildymo šaltinio 
veikimo pradžios 
temperatūros slenkstį.

0:30

Nustatykite 
dvivalentės sistemos 
šildymo šaltinio 
veikimo pradžios 
delsos laikmatį 
(valandas ir minutes).

-2 °C

Nustatykite 
dvivalentės sistemos 
šildymo šaltinio 
veikimo pabaigos 
temperatūros slenkstį.

0:30

Nustatykite 
dvivalentės sistemos 
šildymo šaltinio 
veikimo pabaigos 
delsos laikmatį
(valandas ir minutes).

Valdymo modelis  Pažangusis lygiagretusis  DHW  Taip

• Karšto vandens gaminimo namuose 
rezervuaras aktyvinamas tik parinkus „Taip“.

0:30

Nustatykite 
dvivalentės sistemos 
šildymo šaltinio 
veikimo pradžios 
delsos laikmatį
(valandas ir minutes).

5.9  Išorinis JUNG.

Ne

Meniu Įrengėjui
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5.10  Saulės baterijos prijungimas
• 

• 

prijungimo nustatymas 

Ne

 Taip

parinkimas

 Taip  Parinkus rezervuarą

Nustatykite 

 Taip  Parinkus rezervuarą  T ĮJUNGIMO temperatūra

 Taip  Parinkus rezervuarą  T ĮJUNGIMO temperatūra   
T IŠUNGIMO temperatūra

Nustatykite apsaugos 

 Taip  Parinkus rezervuarą  T ĮJUNGIMO temperatūra   
T IŠUNGIMO temperatūra  Nustačius apsaugos nuo užšalimo temperatūrą

5.11  Išorinės klaidos signalas

Ne

5.12  Pareikalavimo valdymas

Ne
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Meniu
Meniu Numatytasis 

nustatymas
Nustatymų parinktys / rodmenys

5.13  Paruošta SG

Ne

 Taip

120 %

Buferinio rezervuaro 
ir karšto vandens 
gaminimo namuose 
rezervuaro talpa (1) ir 
(2) (%)

5.14  Išorinio kompresoriaus JUNG.

Ne

5.15  Cirkuliacinis skystis
Sistemos cirkuliacinio skysčio – 
vandens arba glikolio – 
nustatymas. Vanduo

5.16  Šildymo / vėsinimo JUNG.

Ne

6 Įrengėjo nustatymas  Veikimo nustatymas
Prieiga prie keturių pagrindinių 
funkcijų arba režimų.

4 pagrindiniai režimai

Šildymas / *1, *2 Vėsinimas / Auto. / 
Rezervuaras

6.1  Šildymas
Įvairių šildymo vandens ir 
aplinkos temperatūros verčių 
nustatymas.

Vandens temp. šildymui ĮJ. /
Išorės temp. šildymui IŠJ. /

∆T šildymui ĮJUNGTI /
Išorės temp. šildytuvui ĮJ.

 Vandens temp. šildymui ĮJ.

Kompensavimo kreivė

Šildymo ĮJUNGIMO 
temperatūros vertės 
kompensavimo 
kreivėje arba 
tiesiogine įvestimi.

*1 Sistema nustatyta veikti be režimo COOL. Sistemą nustatyti veikti abiem režimais gali tik įgalioti įrengėjai arba mūsų įgalioti techninės 
priežiūros partneriai. *2 Rodoma tik tada, kai režimas COOL atblokuotas (tai yra tada, kai režimą COOL galima naudoti).

Įrengėjui
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 Vandens temp. šildymui ĮJUNGTI  Kompensavimo kreivė

• 
• 

• 

• 

 Vandens temp. šildymui ĮJUNGTI  Tiesioginis

• 

 Išorės temp. šildymui IŠJ.

 T šildymui ĮJUNGTI

 Išorės temp. šildytuvui ĮJ.
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Meniu
Meniu Numatytasis 

nustatymas
Nustatymų parinktys / rodmenys

6.2  *1, *2 Cool
Įvairių vėsinimo vandens ir 
aplinkos temperatūros verčių 
nustatymas.

Vandens temperatūros vertės vėsinimui 
ĮJUNGTI ir ∆T vėsinimui ĮJUNGTI.

 Vandens temp. vėsinimui ĮJ.

Kompensavimo kreivė

Vėsinimo ĮJUNGIMO 
temperatūros vertės 
kompensavimo 
kreivėje arba 
tiesiogine įvestimi.

 Vandens temp. vėsinimui ĮJUNGTI  Kompensavimo kreivė

X ašis: 20 °C, 30 °C
Y ašis: 15 °C, 10 °C

Įveskite 4 
temperatūros taškus 
(2 horizontalioje X 
ašyje, 2 vertikalioje Y 
ašyje).

• Jei parinkta 2 zonų sistema, 4 temperatūros taškus taip pat būtina įvesti ir 
2 zonai.
• Jei nustatyta 1 zonos sistema, ekrane rodmenys „1 zona“ ir „2 zona“ rodomi 

nebus.
 Vandens temp. vėsinimui ĮJUNGTI  Tiesioginis

10 °C
Nustatykite 
temperatūrą vėsinimui 
ĮJUNGTI

 ∆T vėsinimui ĮJUNGTI

5 °C Nustatykite ∆T 
vėsinimui ĮJUNGTI.

*1 Sistema nustatyta veikti be režimo COOL. Sistemą nustatyti veikti abiem režimais gali tik įgalioti įrengėjai arba mūsų įgalioti techninės 
priežiūros partneriai. *2 Rodoma tik tada, kai režimas COOL atblokuotas (tai yra tada, kai režimą COOL galima naudoti).

Įrengėjui
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6.3  Auto

 Išorės temp. (iš šildymo į vėsinimą)

Nustatykite 
perjungimo iš šildymo 

 Išorės temp. (iš vėsinimo į šildymą)

Nustatykite 
perjungimo iš 

6.4  Rezervuaras

• 
 Grindų veikimo laikas (maks.)

veikimo laikas

 Rezervuaro įšildymo laikas (maks.)

Maksimalus 

laikas

 Rezervuaro pakartotinio įšildymo temp.

vandens pakartotinio 
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Meniu
Meniu Numatytasis 

nustatymas
Nustatymų parinktys / rodmenys

 Sterilizavimas

Pirmadienis

Sterilizavimui galima 
parinkti 1 arba kelias 

savaitės dienas.

Sekm., Pirm., Antr., 
Treč., Ketv., Penk., 

Šešt.
 Sterilizavimas: Laikas

12:00

Parinktos (-ų) savaitės 
dienos (-ų) rezervuaro 

sterilizavimo laikas

0:00–23:59
 Sterilizavimas: Virimo temp.

65 °C
Nustatykite rezervuaro 
sterilizavimo virimo 
temperatūros vertes.

 Sterilizavimas: Operac. laikas (maks.)

0:10
Nustatykite 
sterilizavimo laiką
(valandos ir minutės).

7 Įrengėjo nustatymas > Techninės priežiūros nustatymas
7.1  Siurblio maksimalus greitis

Maksimalaus siurblio greičio 
nustatymas.

Nustatomas siurblio srauto greitis, galia ir 
ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS.

Srauto greitis: XX:X l/min.
Maks. galia: 0x40–0xFE,

Siurblys: ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS / 
Oro prapūtimas

7.1  Išsiurbimas
Išsiurbimo operacijos 
nustatymas.

Išsiurbimo operacija

ĮJUNGTA

Įrengėjui
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7.3  Betono džiovinimas

kitiems tikslams ir jokiu kitu 
 Redaguoti

Parinkite norimus

 ĮJUNGTA

7.4  Techninės priežiūros kontaktiniai asmenys

 1 kontaktas / 2 kontaktas
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Valymo instrukcijos

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Kad būtų užtikrintas optimalus sistemos veikimas, reguliariais intervalais reikia valyti.
Kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą.
• Prieš valydami, atjunkite maitinimą.
• Nenaudokite benzino, skiediklio arba šveičiamųjų miltelių.
• Naudokite tik muilą (  pH 7) arba neutralaus poveikio buitinį ploviklį.
• Vandens temperatūra turi neviršyti 40 °C.

Vidaus blokas
• Neaptaškykite vandeniu tiesiogiai.
Bloką atsargiai nuvalykite minkštu,  
sausu audiniu.

Išorės blokas
• Neužkimškite oro įleidimo ir išleidimo angų. Kitaip 

sistema gali pradėti prastai veikti arba sugesti. 
Pašalinkite visus kliuvinius, kad ventiliacija vyktų gerai.
• Kai sninga, iš srities aplink išorės bloką pašalinkite 

sniegą, kad jis neužkimštų įleidimo ir išleidimo angų.

Jei blokas bus ilgą laiką 
neeksploatuojamas
• Iš buitinio vandens rezervuaro reikia išleisti vandenį.
• Atjunkite maitinimą.

Požymiai, kuriems atsiradus 
negalima eksploatuoti
Atjunkite maitinimą.
Jei atsiranda toliau nurodyti požymiai, kreipkitės į įgaliotą 
prekybos atstovą.
• Nenormalus triukšmas veikimo metu.
• Į nuotolinio valdymo pultą pateko vandens / pašalinių 

medžiagų.
• Iš vidaus bloko teka vanduo.
• Dažnai suveikia sujungtuvas.
• Maitinimo laidas smarkiai įkaista.

• Ne rečiau kaip kartą per metus 

gali sugesti. Kreipkitės į įgaliotą 
prekybos atstovą.

Anodo strypas

Buitinio vandens 
rezervuaras

Vandens slėgmatis

• Stiklinio dangtelio nespauskite ir į jį 
nesuduokite kietu arba aštriu daiktu. 
Kitaip blokas gali būti pažeistas.

• Užtikrinkite, kad vandens slėgis būtų 
0,05–0,3 MPa (0,1 MPa = 1 baras).

• Jei vandens slėgis yra už diapazono 
ribų, kreipkitės į įgaliotą prekybos 
atstovą.

Naudotojas

Prekybos atstovas

• Kad blokai optimaliai veiktų, naudotojui leidžiama patikrinti, ar išorės bloko oro įleidimo ir išleidimo angų neužkemša 
kliuviniai; jei yra kliuvinių, juos reikia pašalinti.

• Kad blokai saugiai ir optimaliai veiktų, įgaliotas prekybos atstovas reguliariais intervalais turi atlikti sezonines blokų patikras, 
liekamosios srovės įtaiso / įžeminimo nuotėkio jungtuvo veikimo, laidų ir vamzdžių eksploatavimo vietoje patikras.
• 

patikrinti anodo strypą. Rezervuaro korpusą apsaugantis anodo strypas rūdija – tai priklauso nuo vandens kokybės. Kai 
skersmuo tampa maždaug 8 mm, anodą būtina pakeisti.
• Naudotojams neleidžiam vykdyti bloko techninės priežiūros ar dalių pakeitimo darbų.
• Dėl suplanuotos patikros kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą.
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Nesklandumų šalinimas

Simptomas Priežastis
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Simptomas Priežastis
• 
• 
• 
• 
• 
• 

nieko nerodoma nuotolinio valdymo 
• 
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*1 Sistema nustatyta veikti be režimo COOL. Sistemą nustatyti veikti abiem režimais gali tik įgalioti įrengėjai arba mūsų įgalioti techninės 
priežiūros partneriai. *2 Rodoma tik tada, kai režimas COOL atblokuotas (tai yra tada, kai režimą COOL galima naudoti).

Nesklandumų šalinimas

Klaidos nr. Klaidos paaiškinimas
H12 Galingumo neatitikimas
H15 Kompresoriaus jutiklio klaida
H20 Siurblio klaida
H23 Šaldalo jutiklio klaida
H27 Techninės priežiūros vožtuvo klaida
H28 Saulės baterijos jutiklio klaida
H31 Baseino jutiklio klaida
H36 Buferinio rezervuaro jutiklio klaida
H38 Prekės ženklo neatitikimo klaida
H42 Apsauga nuo žemo slėgio
H43 1 zonos jutiklio klaida
H44 2 zonos jutiklio klaida
H62 Vandens srauto klaida
H63 Žemo slėgio jutiklio klaida
H64 Aukšto slėgio jutiklio klaida

H65 Apsaugos nuo apledėjimo vandens 
cirkuliacijos klaida

H67 1 išorinio termistoriaus klaida
H68 2 išorinio termistoriaus klaida

H70 Atsarginio šildytuvo apsaugos nuo 
perkrovos įtaiso klaida

H72 Rezervuaro jutiklio klaida
H74 Spausdintinės plokštės ryšio klaida
H75 Žemos vandens temp. apsauga
H76 RC ir vidaus bloko ryšio klaida
H90 Vidaus ir išorės blokų ryšio klaida

H91 Bako šildytuvo apsaugos nuo perkrovos 
įtaiso klaida

H95 Įtampos prijungimo klaida
H98 Apsauga nuo aukšto slėgio
H99 Apsauga nuo vidaus bloko užšalimo

Klaidos nr. Klaidos paaiškinimas
F12 Aktyvintas slėgio jungiklis
F14 Netinkamas kompresoriaus sukimasis
F15 Ventiliatoriaus variklio blokavimo klaida
F16 Srovės apsauga
F20 Apsauga nuo kompresoriaus perkrovos

F22 Apsauga nuo tranzistoriaus modulio 
perkrovos

F23 Pastov. sr. pikas
F24 Šaldalo ciklo klaida
F25 *1 Vėsinimo / šildymo ciklo klaida
F27 Slėgio jungiklio klaida
F29 Žemo lygio išleidimas, itin didelis karštis
F30 2 vandens išleidimo angos jutiklio klaida
F32 Vidinio termostato klaida
F36 Išorės aplinkos jutiklio klaida
F37 Vandens įleidimo angos jutiklio klaida
F40 Išorės bloko išleidimo jutiklio klaida
F41
F42 Išorės šilumokaičio jutiklio klaida
F43 Išorės bloko atitirpdymo jutiklio klaida
F45 Vandens išleidimo angos jutiklio klaida
F46 Srovės transformatoriaus atjungimas
F48 Garų išleidimo angos jutiklio klaida
F49 Apėjimo išleidimo angos jutiklio klaida
F95 *1 Vėsinimo aukšto slėgio klaida

Klaidos numeris

Mirksi

Toliau pateikiamas klaidų kodų sąrašas; šie kodai gali būti 
rodomi ekrane atsiradus kokioms nors sistemos nustatymo 
arba veikimo problemoms.
Jei ekrane pasirodo klaidos kodas (kaip pavaizduota 
toliau), skambinkite nuotolinio valdymo pulte užregistruotu 
telefono numeriu arba kreipkitės į artimiausią įgaliotą 
įrengėją.
Išjungiamas visų jungiklių, išskyrus   ir , 
veikimas.
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Informacija
Informacija, kada prijungti prie tinklo adapterio (pasirenkamas priedas)

 ĮSPĖJIMAS

Prieš naudodami, užtikrinkite saugumą aplink sistemą „iš oro į vandenį“. Prieš naudodami, 
įsitikinkite, ar aplink nėra žmonių ar gyvūnų.
Nesilaikant instrukcijų ir eksploatuojant netinkamai gali būti padaryta žala arba pažeidimas.

Prieš eksploatuodami patikrinkite (patalpose)
- Laikmačio nustatymo būseną. Dėl nenumatyto įsijungimo / išsijungimo žmogus arba gyvūnas gali patirti rimtą 

sužalojimą arba kitokią žalą.
Prieš eksploatuodami ir eksploatavimo metu patikrinkite (už patalpų ribų)
- Jei žinoma, jog patalpose yra žmogus, prieš eksploatuodami jį perspėkite apie naujas eksploatavimo 

aplinkybes. Taip šį asmenį apsaugosite nuo išgąsčio ir rimto sužalojimo, kurį gali lemti pakitusios 
eksploatavimo aplinkybės.

- 
patalpose patys valdyti prietaiso.

- Dažnai tikrinkite nustatymą ir veikimo būseną.
- Kai pasirodo klaidos kodas, sustabdykite operaciją ir kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą arba specialistą.

Prieš naudodami, patikrinkite
• Sistemos gali būti neįmanoma naudoti esant prastoms ryšio sąlygoms. Baigę eksploatuoti programos ekrane 

peržiūrėkite „Veikimo būseną“. Jei valdoma nuotoliniu būdu, gali susidaryti toliau nurodytos sąlygos.
- Neįmanoma eksploatuoti, nerodomas eksploatavimo laikas.
- „Iš oro į vandenį“ veikimas nerodomas, kai eksploatuojama už patalpų ribų.

• Kad nebūtų padaryta eksploatavimo klaidų, rekomenduojama užrakinti išmaniojo telefono ekraną.
• Nenaudokite kito nei įgalioto pardavimo atstovo ar specialisto nurodyto nuotolinio valdymo pulto, ryšio ir valdymo įtaiso.
• Naudokite vadovaudamiesi „Panasonic Smart Application“ Paslaugos sąlygomis ir Asmeninės informacijos tvarkymo 

nuostatomis.
• Jei „Panasonic Smart Application“ ilgą laiką bus nenaudojamas, belaidžio ryšio adapterį nuo įtaiso atjunkite.

Informacija naudotojams apie senos įrangos surinkimą ir išmetimą

Šie ant produktų, pakuotės ir (arba) pridedamų dokumentų esantys simboliai nurodo, kad naudotų elektros ir 
elektronikos produktų negalima maišyti su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Kad seni produktai būtų tinkamai apdorojami, utilizuojami ir perdirbami, juos atiduokite tinkamame surinkimo 
punkte, kaip tai numato jūsų nacionaliniai įstatymai.
Tinkamai išmesdami šiuos produktus padėsite tausoti vertingus išteklius ir žmogaus sveikatą bei aplinką 
apsaugosite nuo potencialiai neigiamo poveikio, kuris būtų padarytas atliekas tvarkant netinkamai.
Dėl papildomos informacijos apie senų produktų ir perdirbimą kreipkitės į vietos savivaldybę, atliekų išmetimo 
tarnybą arba pardavimo vietą, kurioje pirkote prekes.
Už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti skiriamos baudos, kaip tai numato šalies įstatymai.
Verslo naudotojams Europos Sąjungoje
Jei norite išmesti elektros ir elektronikos įrangą, dėl papildomos informacijos kreipkitės į prekybos atstovą arba 
tiekėją.
[Informacija apie išmetimą kitose šalyse už Europos Sąjungos ribų]
Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šiuos produktus, kreipkitės į vietos valdžios 
instituciją arba prekybos atstovą ir iš jų gaukite informaciją apie tinkamą išmetimo būdą.




