Ръководство за работа с Бързо меню
Система въздух-вода
хидромодул + водосъдържател

2-7 Български

Приложена инструкция за монтаж.
За информация относно серийния номер и годината на
производство, моля вижте идентификационната табела.

Ръководство за работа с Бързо меню

Система въздух-вода хидромодул + водосъдържател
Модел:
Вътрешно тяло
WH-ADC0309H3E5
Външно тяло
WH-UD03HE5-1
WH-UD05HE5-1
WH-UD07HE5-1
WH-UD09HE5-1
Вътрешно тяло
WH-ADC1216H6E5
Външно тяло
WH-UD12HE5
WH-UD16HE5
WH-UX09HE5
WH-UX12HE5
Вътрешно тяло
WH-ADC0916H9E8
Външно тяло
WH-UD09HE8
WH-UD12HE8
WH-UD16HE8
WH-UX09HE8
WH-UX12HE8
WH-UX16HE8
WH-UQ09HE8
WH-UQ12HE8
WH-UQ16HE8

Производител:
Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd.
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21,
Shah Alam Industrial Site, 40300 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Малайзия.

ACXF55-14980

Преди употреба
В това ръководство е описано как се използва Бързото меню (Quick Menu).
Преди да използвате Бързото меню, моля прочетете внимателно и изцяло
Инструкцията за употреба.

Как да използвате Бързото меню
След като направите първоначалните настройки, можете да изберете и настроите
функциите от бързото меню.
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Натиснете

.

2

Изберете желаното меню (функция),
като използвате
.

3

Натиснете
, за да включите/
изключите избраното меню (функция).

Бързо меню (Quick Menu)
Принудителна
БГВ

Висока
мощност

Тиха работа

Принудителен
нагревател

Седмичен
таймер

Принудително
размразяване

Нулиране
на грешка

Заключване
на ДУ

Изберете и потвърдете желаната настройка,
като следвате инструкциите, изобразявани в
долната част на екрана (иконите отговарят
на съответните бутони за избор).

За връщане към Основния
екран:
Натиснете

2

или

.

Български

Как да използвате Бързото меню
Забележки за работните икони
Например:

• Работна икона с индикация “

” = ИЗКЛЮЧЕНА

• Работна икона с индикация “

” = ВКЛЮЧЕНА

Изберете тази икона, за да включите или изключите
водосъдържателя за БГВ (битова гореща вода).
Натиснете

, за да потвърдите направения избор.
• Изключена Принудителна БГВ.

• Включена Принудителна БГВ.
Принудителна
БГВ
■ Забележки:

• Принудителна БГВ се изключва при включване на Принудителен
нагревател.
• Когато Принудителна БГВ се изключи, работата и режимът трябва
да се върнат към предишното им запаметено състояние.

Изберете тази икона, за да активирате режим на висока
мощност на системата за отопление/охлаждане.
Натиснете

, за да потвърдите направения избор.

(Работата на висока мощност започва приблизително 1 минута след
натискането на
.)
• Режимът на висока мощност е изключен.

Висока
мощност

• Режимът на висока мощност работи 30 минути.

• Режимът на висока мощност работи 60 минути.

• Режимът на висока мощност работи 90 минути.

■ Забележка:

• Режимът на висока мощност се изключва при спиране на работата.
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Как да използвате Бързото меню
Изберете тази икона за тиха работа на системата.
Натиснете

, за да потвърдите направения избор.

(Тихата работа започва прибл. 1 минута след натискането на

.)

• Режимът на тиха работа е изключен.

Тиха работа

• Ниво 1 на тиха работа.

• Ниво 2 на тиха работа.
• Ниво 3 на тиха работа.

Работата е най-тиха при ниво 3.

• Изберете, за да настроите таймера за Тиха работа.
След закъснение от 1 секунда.
Изберете “Yes”.
• Изберете “Yes” с бутоните

.

Изберете настройка “1” ~ “6”.

Изберете “Edit”.
• Ако изберете “Delete”, съответната
настройка на таймера ще бъде изтрита.
Задайте час и минути.

Изберете ниво на тиха работа.

■ Забележка:

• Ако зададеното време се припокрива
с време от друга настройка, на екрана
ще се изобрази "Set time is overlapped!".
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Натиснете

, за да потвърдите направения избор.

Български

Изберете, за да включите принудително нагревателя.
(Режимът Принудителен нагревател започва приблизително 1 минута
след натискането на
.)
• Принудителният нагревател е изключен.

Принудителен
нагревател

• Принудителният нагревател е включен.

■ Забележка:

• Принудителният нагревател ще се
изключи, когато системата започне
работа, и ще се изобрази ‘Disabled
due to operation ON!’.
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Как да използвате Бързото меню
Изберете тази икона, за да изтриете (деактивирате) или
да промените настройките на Седмичния таймер.
Натиснете

, за да потвърдите направения избор.
• Таймерът не е активиран.

• Таймерът е активиран.

Седмичен
таймер

След закъснение от 1 секунда.
Изберете “Yes”.
• Ако изберете “No”, ще се върнете към Основния екран.

• Timer setup: Промяна на настройките на Седмичния таймер.
• Timer copy: Копиране на настройките на Седмичния таймер.
[Пример за Timer setup (Настройване на таймера)]
С бутоните
изберете деня (дните), който ще редактирате.
Ако всичките 6 настройки не са зададени, ще се появи този екран.

1 Изберете настройка “1” ~ “6”.
2 Изберете часа и минутите на таймера.
3 Изберете ON (Вкл.)/OFF (Изкл.) на таймера.
4 Изберете работния режим.
1

2

3

4

5

6

/

/

• Изберете работния режим с

/

/

/

/

.

5 Задайте температура за Зона 1 и Зона 2
(ако системата има 2-зонова настройка).

6 Задайте температура на водосъдържателя.

■ Забележки:

• Таймерът се деактивира при включване на Принудителен нагревател или при натискане на
Ключа за Отопление-Охлаждане.
• Ако Седмичният таймер е настроен за две зони, повторете същата процедура за Зона 2.

6

Натиснете

, за да потвърдите направения избор.

Български

Изберете за размразяване на замръзналия тръбен път.
(Когато заявката бъде приета, ще се изобрази долният екран.)

Принудително
размразяване
Изберете за възстановяване на предишните настройки,
когато е възникнала грешка.
Натиснете

, за да потвърдите направения избор.

(Когато заявката бъде приета, ще се изобрази долният екран.)
• Уверете се, че всичките агрегати са
изключени, преди да изберете този режим,
при който се възстановяват предишните
настройки на цялата система.

Нулиране
на грешка

Изберете, за да заключите дистанционното управление.
Натиснете

, за да потвърдите направения избор.

(Когато заявката бъде приета, ще се изобрази долният екран.)
Изберете “Yes”.
(Основният екран ще бъде заключен.)
• Ако изберете “No”, ще се върнете към
Основния екран.

Заключване
на ДУ

За да отключите дистанционното управление
Натиснете произволен бутон.

(Когато заявката бъде приета, ще се изобрази долният екран.)
Въведете 4-цифрената парола (ако паролата
е правилна, екранът ще се отключи).

Ако забравите паролата (при изключен работен екран)
Натискайте

,

и

в продължение на 5 секунди.

(Когато заявката бъде приета, ще се изобрази долният екран.)
Изберете “Reset”.

(Екранът ще се изключи след 3 секунди.)
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