
WH-SDC09H3E8
WH-SDC12H9E8
WH-SDC16H9E8
WH-SXC09H3E8
WH-SXC12H9E8
WH-SXC16H9E8

WH-UD09HE8
WH-UD12HE8
WH-UD16HE8
WH-UX09HE8
WH-UX12HE8
WH-UX16HE8

Uživatelský manuál
Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Model No.
Vnitřní jednotka

Venkovní jednotka

Platí pro třífázové i jednofázové modely



Tento pr vodce vysv tluje, jak se pou�ívá Rychlá nabídka.
P ed pou�itím Rychlé nabídky t te celý Návod k pou�ití.

P ed pou�itím

Jak se pou�ívá Rychlá nabídka
Po provedení inicializa ních nastavení m �ete z následujících mo�ností vybrat rychlou
nabídku a upravovat nastavení.

Vybírejte jednotlivá nastavení a potvrzujte
volby podle pokyn  zobrazovaných na dolním
okraji displeje. (Ka�dá ikona odpovídá jednomu
tla ítku.)

Rychlá nabídka

Chcete-li se vrátit na hlavní
obrazovku,

stiskn te  nebo  .

Vynutit TUV Výkonný Tichý re�im Vynutit
oh íva

Týdenní
asova

Vynutit
odmra�ení Reset chyb Zámek dálk.

ovládání

Poznámka:

1 Stiskn te  . 2 Pomocí  vyberte nabídku.

3 Rychlá nabídka se vyvolá/skryje
stiskem .



Jak se pou�ívá Rychlá nabídka

Touto ikonou zapnete/vypnete nádr� TUV.

Stiskem  potvrdíte výb r.

� Vynucení TUV je vypnuto.

� Vynucení TUV je zapnuto.

Poznámka:
� Vynucení TUV je vypnuto, kdy� je zapnuto Vynucení oh evu.
� Kdy� je vynucení TUV vypnuto, obnoví se p vodní provoz a re�im.

Vynutit TUV

Touto ikonou aktivujete zvý�ený výkon chlazení/topení.

Stiskem  potvrdíte výb r.
(Výkonný provoz za ne p ibli�n  1 minutu po stisku .)

� Výkonný provoz je vypnut.

� Výkonný provoz bude aktivní 30 minut.

� Výkonný provoz bude aktivní 60 minut.

� Výkonný provoz bude aktivní 90 minut.

Poznámka:
� Výkonný provoz se vypne nastavením VYPNUTÍ.

Výkonný

Poznámky o ikon  provozu
P íklad:

� Ikona provozu udává � � = VYP

� Ikona provozu udává � � = ZAP



Touto ikonou aktivujete tichý provoz.

Stiskem  potvrdíte výb r.
(Tichý provoz za ne p ibli�n  1 minutu po stisku .)

� Tichý re�im je vypnut.

� Tichý re�im na úrovni 1.

� Tichý re�im na úrovni 2.

� Tichý re�im na úrovni 3.
Re�im 3 je nejti��í.

� Touto volbou nastavíte asova  tichého re�imu.

Po prodlev  1 s.

Tichý re�im

Vyberte �Ano�.
� Vyberte �Ano� stiskem .

Vyberte vzor �1� a� �6�.

Vyberte �Upravit�.
� Pokud vyberete �Vymazat�, bude
vymazán nastavený vzor asova e.

Nastavte hodiny a minuty.

Nastavte úrove  tichého provozu.

Poznámka:
� Pokud se vzor asov  p ekrývá s jiným
vzorem, zobrazí se �Nastavený as se
p ekrývá!�.



Jak se pou�ívá Rychlá nabídka

Touto volbou vynutíte topení.

Stiskem  potvrdíte výb r.
(Vynucený oh ev za ne p ibli�n  1 minutu po stisku .)

� Vynucený oh ev je vypnut.

� Vynucený oh ev je zapnut.

Poznámka:
� Kdykoliv ji� probíhá provoz, je nucený
oh ev vypnut a zobrazí se hlá�ení
�Vypnuto z d vodu zapnutí!�.

Vynutit
oh íva



Touto ikonou vyma�ete (zru�íte) nebo zm níte nastavení
týdenního asova e.

Stiskem  potvrdíte výb r.

� asova  není ZAPNUT.

� asova  je nastaven.

Po prodlev  1 s.
Týdenní

asova
Vyberte �Ano�.
� Pokud vyberete �Ne�, zobrazí se hlavní obrazovka.

� Nastavení asova e: Volbou Nastavení asova e upravte týdenní
asova .

� Kopírování asova e: Touto volbou zkopírujete nastavení asova e.

[P íklad nastavení asova e]
Stiskem  vyberte den nebo dny, které chcete upravit.

Pokud není nastaveno v�ech 6 vzor , zobrazí se tato obrazovka.

1 2 3 4 5 6

1 Vyberte vzor �1� a� �6�.

2 Nastavte hodinu a minutu aktivace
asova e.

3 Vyberte ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ asova e.

4 Vyberte provozní re�im.
 /  /  /  /  /  /

� Vyberte re�im stiskem .

5 Nastavte teplotu pro zóny 1 a 2 (pokud
máte 2zónový systém).

6 Nastavte teplotu nádr�e.

Poznámka:
� asova  je vypnut, kdy� je zapnuto vynucené topení nebo p epnutí topení-chlazení.
� Pokud jste nastavili týdenní asova  2 zón, musíte tento postup opakovat i pro zónu 2.



Jak se pou�ívá Rychlá nabídka

Nastavte odmra�ování zamrzlých trubek.

Stiskem  potvrdíte výb r.
(P i p ijetí re�imu se zobrazí následující obrazovka.)

Vynutit
odmra�ení

Touto volbou obnovíte p vodní nastavení, pokud do�lo k
chyb .

Stiskem  potvrdíte výb r.
(P i p ijetí re�imu se zobrazí následující obrazovka.)

� P ed výb rem tohoto re�imu se ujist te, �e
jsou v�echny jednotky vypnuty, proto�e dojde
k obnovení p edchozích nastavení celého
systému.

Reset chyb

Za�krtnutím tohoto polí ka zamknete dálkový ovlada .

Stiskem  potvrdíte výb r.
(P i p ijetí re�imu se zobrazí následující obrazovka.)

Vyberte �Ano�.
(Uzamkne se hlavní obrazovka.)
� Pokud vyberete �Ne�, zobrazí se hlavní
obrazovka.

Odemknutí dálkového ovlada e
Stiskn te libovolné tla ítko.
(P i p ijetí re�imu se zobrazí následující obrazovka.)

Zadejte 4 íslice (p i zadání správného hesla
se obrazovka odemkne).

Obnovení zapomenutého hesla (na obrazovce VYPNUTÍ)
Tiskn te  ,  a  nep etr�it  po dobu 5 sekund.
(P i p ijetí re�imu se zobrazí následující obrazovka.)

Vyberte �Reset�.

(Obrazovka se vypne za 3 sekundy.)

Zámek dálk.
ovládání


