
Operating Instructions

Air-to-Water Hydromodule + Tank

Instrukcja obs ugi
Hydromodu  powietrze-woda + zbiornik

2-27

Dzi kujemy za zakup produktu  rmy
Panasonic.
Przed przyst pieniem do obs ugi urz dzenia nale y dok adnie 
zapozna  si  z niniejsz  instrukcj  i zachowa  j  w celu ponownego 
wykorzystania w przysz o ci Za czono instrukcj  instalacji.
Numer seryjny oraz rok produkcji znajduj  si  na tabliczce 
znamionowej.
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Návod k pou�ití
Hydromodul vzduch-voda + zásobník

54-79

D kujeme, �e jste zakoupili výrobek spole nosti 
Panasonic.
P ed zahájením pou�ívání jednotky si pe liv  p e t te tento návod k 
pou�ití a uchovejte jej k pozd j�ímu nahlédnutí.
Návod k instalaci je p ilo�en.
Výrobní íslo a rok výroby naleznete na typovém �títku.

Model No.

WH-ADC0309H3E5

WH-UD03HE5-1 
WH-UD05HE5-1 
WH-UD07HE5-1 
WH-UD09HE5-1

WH-ADC1216H6E5

WH-UD12HE5
WH-UD16HE5
WH-UX09HE5
WH-UX12HE5

WH-ADC0916H9E8

WH-UD09HE8
WH-UD12HE8
WH-UD16HE8
WH-UX09HE8
WH-UX12HE8
WH-UX16HE8
WH-UQ09HE8
WH-UQ12HE8
WH-UQ16HE8

ACXF55-21080

Manufactured by:
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
U Panasoniku 1, 320 84 Plze  , Czech Republic
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P ed pou�itím zajist te, aby byl systém správn  instalován autorizovaným 
prodejcem v souladu s uvedenými pokyny.

Tepelné erpadlo Panasonic vzduch-voda je d lený systém, který se skládá ze dvou jednotek: z vnit ní a venkovní jednotky. Vnit ní 
jednotka se skládá z hydromodulu a zásobníku u�itkové vody na 200 litr .
Tento návod k pou�ití popisuje zp sob provozu systému s vnit ní a venkovní jednotkou.
Popis provozu dal�ích výrobk , jako je radiátor, externí ovládání teploty a systém podlahového topení najdete v návodech k pou�ití 
jednotlivých výrobk .
Systém m �e být uzam en, aby pracoval pouze v re�imu HEAT, kdy re�im COOL je zakázaný.
Ur ité funkce popisované v tomto návodu nemusí být pou�itelné pro vá� systém.
Pou�ívejte vodu, která vyhovuje evropské norm  pro kvalitu vody 98/83 ES. �ivotnost jednotky zásobníku se zkracuje, pokud se pou�ije 
podzemní voda (v etn  pramenité vody a studni ní vody).
Jednotka zásobníku se nesmí pou�ívat s vodou z vodovodu, která obsahuje ne istoty, jako je s l, kyselina a jiné ne istoty, které mohou 
zp sobit korozi nádr�e a její sou ásti.
Dal�í informace si vy�ádejte od svého nejbli��ího autorizovaného prodejce.

*1 Systém je zam en, nepodporuje re�im CHLAZENÍ. Odem ení mohou provést pouze autorizovaní instala ní technici nebo servisní partne i.
*2 Zobrazí se pouze pokud je re�im CHLAZENÍ odem en (To znamená, kdy� je k dispozici re�im CHLAZENÍ)

P ehled systému

Radiátor

Sprcha

Jednotka 
fancoil

Podlahové 
vytáp ní

Venkovní jednotka

Solární panel

Napájení

Obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídat skute nému provedení.
V zájmu zlep�ování si vyhrazujeme právo zm n.

Poznámka:
Otev ení dolní P ední Desky se nedoporu uje.
(vyhrazeno k pou�ití autorizovaným obchodníkem/specialistou)

Provozní podmínky

WH-UD adu WH-UX adu, WH-UQ adu
*1 CHLAZENÍ

(OKRUH)TOPENÍ 
(ZÁSOBNÍK)

TOPENÍ 
(OKRUH)

TOPENÍ 
(ZÁSOBNÍK) TOPENÍ (OKRUH)

Teplota vody na výstupu (°C)
(Min. / Max.) - / 65* 20 / 55 - / 65*

20 / 55 (pod okolní teplotou 
-15 °C) *3

20 / 60 (nad okolní teplotou 
-10 °C) *3

5 / 20

Venkovní teplota (°C)
(Min. / Max.) -20 / 35 -28 / 35 16 / 43

Pokud venkovní teplota p ekro í rozsah uvedený v tabulce, výkon topení výrazn  poklesne a innost venkovní jednotky m �e být zastavena 
z d vodu její ochrany.
Jednotka se spustí automaticky, jestli�e se venkovní teplota vrátí do povoleného rozsahu.
* Nad 55 °C, mo�né pouze za provozu zálo�ního topení.
*3 P i venkovní teplot  mezi -10 °C a -15 °C teplota výstupní vody postupn  klesá z 60 °C na 55 °C.

Vnit ní jednotka

Dálkový ovlada

P ední Deska
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Dodr�ujte následující pokyny, abyste 
se vyvarovali zran ní sebe, ostatních 
osob nebo �kod na majetku:
Nesprávná obsluha plynoucí 
z nedodr�ování t chto pokyn  m �e 
mít za následek újmu na zdraví nebo 
materiální �kody, jejich� záva�nost je 
klasi  kována takto:

VAROVÁNÍ

Tento symbol 
varuje p ed 
mo�ností 
smrtelného 
nebo záva�ného 
úrazu.

Tento symbol 
upozor uje na 
riziko poran ní 
nebo po�kození 
majetku.

Pokyny, které je t eba dodr�ovat, jsou 
klasi  kovány následujícími symboly:

Tento symbol ozna uje 
innost, která je 

ZAKÁZÁNA.

Tyto symboly ozna ují 
innosti, které jsou 

POVINNÉ.

Nepou�ívejte horkou 
vodu, produkovanou
Zásobníkem, pro pití 
nebo p ípravu potravin. 
U�ivateli m �e zp sobit 
onemocn ní.

  VAROVÁNÍ

Vnit ní jednotka a venkovní 
jednotka

Bezpe nostní pokyny
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Zdroj napájení
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  UPOZORN NÍ

Vnit ní jednotka a venkovní 
jednotka

Dálkový ovlada

Bezpe nostní pokyny
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2

1

4

5

6

3

Tla ítka a displej dálkového ovlada e

Tla ítka / indikátor

1
Tla ítko Rychlá nabídka
(Více podrobností uvádí samostatný 
Pr vodce rychlou nabídkou.)

2
Tla ítko Zp t
Návrat na p edchozí obrazovku

3 LCD displej

4
Tla ítko Hlavní nabídka
K nastavení funkcí 

5
Tla ítko ZAP/VYP
Zapnutí/vypnutí

6
Provozní indikátor
Za provozu svítí, p i alarmu bliká.

Stiskn te st ed

Ne v rukavicích

Ne perem

Kurzorová tla ítka
Výb r polo�ky.

Vstup
Potvrzení vybrané volby.

Nahoru

Dol

Vlevo Vpravo
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*1

*2 Zobrazí se pouze pokud je re�im CHLAZENÍ odem en (To znamená, kdy� je k dispozici re�im CHLAZENÍ).

Tla ítka a displej dálkového ovlada e

Displej

1 Výb r re�imu

ZAPNUT nebo VYPNUT.
Venkovní jednotka poskytuje 
topný výkon do systému.

AUTO

Automatické 
topení

Automatické 
chlazení

Jednotka fancoil je bu  ZAPNUTA 
nebo VYPNUTA.
Venkovní jednotka poskytuje 
chladicí výkon do systému.

V závislosti na p ednastavené 
venkovní teplot  systém volí 
provozní re�im TOPENÍ + NÁDR� 
nebo *1 CHLAZENÍ + NÁDR�.

Automatické 
topení

Automatické 
chlazení

Venkovní jednotka poskytuje 
chladicí výkon do systému.
Systém ovládá p ídavné topení v 
nádr�i vody.

TOPENÍ Podlahové TOPENÍ/panel je bu NÁDR� Vodní nádr� je bu  ZAPNUTA 
nebo VYPNUTA.
Venkovní jednotka poskytuje 
chladicí výkon do nádr�e.

Venkovní jednotka poskytuje 
topný výkon do nádr�e a systému.
Tento re�im lze vybrat pouze 
pokud je instalována nádr� vody.

* Sm rové ikony ukazují na aktuáln  aktivní 
re�im.

Provoz do místnosti / do nádr�e.

Odmra�ování.

2 Provozní ikony
Zobrazuje se provozní stav.
P i VYPNUTÍ se ikony (na obrazovce VYPNUTÍ) krom  ikony innosti týdenního asova e nezobrazují. 

Stav provozu o dovolené Stav ovládání týdenním 
asova em

Stav tichého provozu

Zóna:Pokojový termostat
Stav vnit ního idla Stav výkonného provozu

Po�adavek ízení nebo
SG ready nebo SHP stav

Stav pokojového oh íva e Stav oh íva e nádr�e Solární stav

Bivalentní stav
(Kotel)

2 43

1

5

6

7
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Zahájení instalace
Ne� za nete instalovat r zná nastavení menu, prosím inicializujte dálkový ovlada  výb rem provozního jazyka a správným 
nastavením data a asu.
Doporu uje se, aby instala ní program provedl následující inicializaci dálkového ovlada e.

Výb r jazyka Blikání LCD

Stiskn te  a vy kejte na inicializaci 
displeje.

1 Pomocí  a  rolujte na po�adovaný jazyk.

2 Stiskn te  pro potvrzení výb ru.

Nastavení hodin

1  Pomocí   a  vyberte formát zobrazení 
asu, 24hodinový nebo 12hodinový (nap . 

15:00 odpovídá údaj 3 pm).

2 Stiskn te  pro potvrzení výb ru.

3 Pomocí  a  vyberte rok, m síc, den, 
hodinu a minutu. (Výb r poka�dé potvr te 
stiskem .)

4 Jakmile bude nastaven as, objeví se as a den 
na displeji i v p ípad , �e je dálkový ovlada
vypnut.

3 Teploty jednotlivých zón

4 as a den

5 Teplota nádr�e vody

6 Venkovní teplota

7 Typ idla / Ikony nastavení typu teploty

Teplota vody 
Kompenza ní k ivka

Teplota vody 
Konstantní k ivka

Pouze bazén

Pokojový termostat 
Externí

Pokojový termostat 
Interní
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Rychlá nabídka

Nabídka Mo�nosti zobrazení / Nastavení

1 Nastavení funkcí
1.1  Týdení asova

Po nastavení týdenního 
asova e m �e u�ivatel vybírat 

z rychlé nabídky.
Nastavení 6 vzor  provozu na 
jeden týden.

Vypnuto, pokud je stisknut 
vypína  Topení-Chlazení 
nebo pokud je Nucený oh ev 
vypnuty.

Nastavení asova e
Vyberte den v týdnu 

a nastavte vzory
( as / Provoz ZAP/VYP / Re�im)

Kopírování asova e

Vyberte den v týdnu

Po provedení inicializa ních nastavení m �ete z následujících mo�ností vybrat rychlou nabídku a upravovat nastavení.

1 Stiskem  zobrazte rychlou nabídku.

Vynutit TUV Výkonný Tichý re�im Nucený oh ev

Týdení asova Vynutit odmra�ení Reset chyb Zámek R/C

2 Pomocí  vyberte nabídku.

3 Rychlá nabídka se vyvolá/skryje stiskem  .

Nabídky Pro u�ivatele

Vyberte nabídky a prove te nastavení podle toho, jaký systém 
v domácnosti máte. V�echna po áte ní nastavení musí provést 
autorizovaný prodejce nebo specialista. Doporu ujeme, aby také 
zm ny po áte ních nastavení provedl autorizovaný prodejce nebo 
specialista.

Po instalaci máte mo�nost nastavení m nit.
Po áte ní nastavení platí, dokud je u�ivatel nezm ní.
Dálkový ovlada  lze pou�ít pro opakovanou instalaci.
P ed nastavováním se ujist te, �e je symbol provozu VYPNUTÝ.
P i nesprávném nastavení systém nemusí fungovat.
Pora te se s autorizovaným prodejcem.

Zobrazení <Hlavní nabídka>: 

Výb r nabídky: 

Potvrzení vybraného obsahu: 
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Nabídka Mo�nosti zobrazení / Nastavení

1.2  Prázdninový asova

V zájmu úspory energie lze 
nastavit VYPNUTÍ systému 
o dovolené nebo sní�ení 
nastavené teploty.

Vyp

 Zap.

Za átek a konec prázdnin.
Datum a as

VYPNUTÍ nebo sní�ení nastavené teploty

P i aktivaci re�imu prázdnin m �e být do asn  vypnut týdenní asova , jeho 
funkce se ale po deaktivaci re�imu prázdnin obnoví.

1.3 asova  tichého re�.

Aktivace tichého provozu v 
nastavené dob .
Lze nastavit 6 vzor .
Úrove  0 znamená, �e je re�im 
vypnut.

as aktivace Tichého re�imu:
Datum a as

Úrove  tichosti:
0 a� 3

1.4  Top.spir.jednotky

Nastavení ZAPNUTÍ nebo 
VYPNUTÍ pokojového oh íva e.

Vyp

1.5  Top.spirála nádr�e

Nastavení ZAPNUTÍ nebo 
VYPNUTÍ oh íva e nádr�e. Vyp

1.6  Sterilizace

Zap.

Systém nepou�ívejte b hem probíhající sterilizace, hrozí opa ení nebo p eh átí vody ve spr�e.
Po�ádejte autorizovaného prodejce o ur ení správných nastavení sterilizace podle místních p edpis .

1.7  Re�im TUV (Teplá U�itková Voda)

K nastavení re�imu TUV na 
standardní nebo inteligentní

Standardní re�im má krat�í 
dobu oh átí nádr�e TUV. 
Inteligentní re�im naproti tomu 
pot ebuje k oh evu del�í dobu 

as TUV s ni��í spot ebou 
energie.

Standardní

Nabídky Pro u�ivatele
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Nabídka Mo�nosti zobrazení / Nastavení

2 Kontrola systému

2.1  Monitor. energie

Zobrazení historických pr b h
spot eby energie, generování 
nebo COP.

Sou asné

Vybrat a na íst
Graf historie

Vybrat a na íst

2.2  Teploty vody

Zobrazuje teplotu vody v ka�dé 
oblasti.

Skute ná teplota vody na 8 místech:
Vstupní / Výstupní / Zóna 1 / Zóna 2 / 
Nádr� / Vyrov. nádr� / Solární / Bazén

Vybrat a na íst

2.3  Historie chyb

Chybové kódy uvádí ást 
e�ení potí�í.

Nejnov j�í chybový kód se 
zobrazí úpln  naho e.

Vybrat a na íst

2.4  Kompresor

Zobrazení výkonnosti 
kompresoru.

Vybrat a na íst

2.5  Topná spir.

Celková doba provozu 
zálo�ního oh íva e/oh íva e 
nádr�e. Vybrat a na íst

3 Osobní nastavení

3.1  Dotykový signál

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ zvuk  p i 
ovládání. Zap.

3.2  LCD contrast

Nastavení kontrastu displeje.

3

Nabídky Pro u�ivatele

*1

*2 Zobrazí se pouze pokud je re�im CHLAZENÍ odem en (To znamená, kdy� je k dispozici re�im CHLAZENÍ).
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Nabídka Mo�nosti zobrazení / Nastavení

3.3  Podsvícení

Nastavuje dobu podsvícení 
obrazovky.

1 min

3.4  Intenzita podsvícení

Nastavuje jas podsvícení 
obrazovky.

4

3.5  Formát hodin

Nastavení formátu zobrazení 
asu.

24h

3.6  Datum a as

Nastavení p esného asu a 
data.

rok / m síc / den / hod / Min

3.7  Jazyk

Nastavení jazyka zobrazení 
hlavní obrazovky.

Pro e tinu viz verze v 
angli tin .

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCH / 
ITALIANO / ESPAÑOL / DANISH / 

SWEDISH / NORWEGIAN / 
POLISH / CZECH / NEDERLANDS /

 TÜRKÇE / SUOMI / MAGYAR / 
SLOVEN� INA / HRVATSKI

3.8  Heslo pro odemknutí

4místné heslo chránící v�echna 
nastavení.

0000

4 Servisní kontakt

4.1  Kontakt 1 / Kontakt 2

Nastavte telefonní íslo 
instala ního technika.

Vybrat a na íst
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Nabídka Mo�nosti zobrazení / Nastavení

5 Instala ní nastavení  Nastavení systému

5.1  Volitelné p ipojení ídicí desky

P ipojení vn j�ího plo�ného 
spoje pot ebného k servisu. Ne

P i p ipojení vn j�ího plo�ného spoje bude systém roz�í en o následující funkce:
1 P ipojení vyrovnávací nádr�e a ovládání její funkce a teploty.
2 Ovládání 2 zón (v etn  bazénu a funkce oh evu vody v n m).
3

4 Externí vypína  kompresoru.
5 Ext. chybové hlá�ení.
6 SG ready ízení.
7 Po�adavek ízení.
8 Vypína  top.-chlaz.

5.2  Zóna a idlo

Výb r idel a nastavení 
1zónového nebo 2zónového 
systému.

Zóna

Po nastavení 1zónového nebo 2zónového 
systému pokra ujte výb rem místnosti nebo 
bazénu.
Pokud vyberete bazén, musíte vybrat teplotu 

T v rozsahu 2 °C a� 10 °C.
idlo

* U pokojového termostatu je dal�í volba 
vn j�ího nebo vnit ního.

5.3  Výkon top.spir.

Sní�ení výkonu oh íva e, pokud 
není pot eba.*

3 kW / 6 kW / 9 kW 3 kW / 6 kW / 9 kW

* Mo�nosti v kW závisejí na 
modelu.

5.4  Proti zamrznutí

Aktivace nebo deaktivace 
ochrany proti zamrznutí vody p i 
VYPNUTÍ systému.

Ano

5.5  P ipojení vyrovnávací nádr�e

Pokud chcete k systému p ipojit 
nádr�, vyberte ANO a nastavte 
teplotu T.

Optimální p ipojení ídicí 
desky je nutno potvrdit volbou 
ANO, jinak nefunguje.
Pokud optimální p ipojení 
ídicí desky nepotvrdíte, 

p íslu�né funkce se nezobrazí.

Ne

 Ano

5 °C Nastavte teplotu T 
ve vyrovnávací nádr�i 

Nabídky Pro instala ního technika
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Nabídka Mo�nosti zobrazení / Nastavení

5.6  Oh íva  vany kond.

Nastavení, zda je nebo není 
p ipojen volitelný oh íva  vany 
kondenzátu.
* Typ A -  Oh íva  vany 

kondenzátu se 
aktivuje pouze b hem 
odmra�ování.

* Typ B -Oh íva  vany 
kondenzátu se aktivuje 
p i poklesu venkovní 
teploty na 5 °C a mén .

Ne

 Ano

A
Vyberte typ oh íva e 
vany kondenzátu*.

5.7  Alternativní venkovní idlo

Výb r alternativního venkovního 
idla. Ne

5.8  Bivalentní p ipojení

Volba bivalentního zapojení 
umo� ující dodate ný zdroj 
tepla nap . kotel k oh evu 
vyrovnávací nádr�e a nádr�e 
teplé u�itkové vody v situaci, 
kdy p i nízké venkovní teplot
nedosta uje výkon tepelného 
erpadla. Bivalentní funkci 

lze nastavit bu  ve st ídavém 
re�imu (tepelné erpadlo a 
kotel pracují st ídav ), nebo 
v paralelním re�imu (tepelné 
erpadlo a kotel pracují 

sou asn ) nebo v pokro ilém 
paralelním re�imu (tepelné 
erpadlo pracuje a kotel zapíná 

kv li vyrovnávací nádr�i nebo 
teplé u�itkové vod  v závislosti 
na mo�nostech nastavení 
modelu ízení).

Ne

 Ano

-5 °C

Nastavte venkovní 
teplotu, p i ní� se má 
aktivovat bivalentní 
p ipojení.

Ano  Po výb ru venkovní teploty

Vzor ízení

Alternativní / Paralelní / Pokro ilé paralelní

Pokud chcete nádr�e vyu�ít bivalentn , 
nastavte pokro ilé paralelní azení.

Vzor ízení  Pokro ilé paralelní

Topení Výb r nádr�e

�Topení� znamená vyrovnávací nádr� a 
�TUV� znamená nádr� TUV.
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Vzor ízení  Pokro ilé paralelní  Topení  Ano

Vyrovnávací nádr� se aktivuje a� po 
nastavení �Ano�.

-8 °C

Nastavte prahovou 
teplotu pro spu�t ní 
bivalentního 
tepelného zdroje.

0:30

Doba prodlevy do 
zapnutí bivalentního 
tepelného zdroje
(v hodinách a 
minutách).

-2 °C

Nastavte prahovou 
teplotu pro zastavení 
bivalentního 
tepelného zdroje.

0:30

Doba prodlevy do 
vypnutí bivalentního 
tepelného zdroje
(V hodinách a 
minutách).

Vzor ízení  Pokro ilé paralelní  TUV  Ano

Nádr� TUV se aktivuje a� po nastavení 
�Ano�.

0:30

Doba prodlevy do 
zapnutí bivalentního 
tepelného zdroje
(v hodinách a 
minutách).

5.9  Externí vypína

Ne

Nabídky Pro instala ního technika
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5.10  Solární p ipojení

Optimální p ipojení ídicí 
desky je nutno potvrdit volbou 
ANO, jinak nefunguje.
Pokud optimální p ipojení 
ídicí desky nepotvrdíte, 

p íslu�né funkce se nezobrazí.

Ne

 Ano

Vyrov. nádr� Výb r nádr�e

 Ano  Po výb ru nádr�e

10 °C
Nastavení T pro 
ZAPNUTÍ

 Ano  Po výb ru nádr�e T pro ZAPNUTÍ

5 °C Nastavení T 
VYPNUTÍ

 Ano  Po výb ru nádr�e T pro ZAPNUTÍ T pro VYPNUTÍ

5 °C
Nastavení teploty 
ochrany proti 
zamrznutí

 Ano  Po výb ru nádr�e T pro ZAPNUTÍ T pro VYPNUTÍ 
 Po nastavení teploty ochrany proti zamrznutí

80 °C Nastavení horní meze

5.11  Ext. chybové hlá�ení

Ne

5.12 ízení zm ny výk.

Ne
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5.13  SG ready

Ne

 Ano

120 %
Kapacita (1) a (2) 
vyrovnávací nádr�e a 
nádr�e TUV (v %) 

5.14  Externí vypína  kompresoru

Ne

5.15  Ob hová kapalina

Nastavení, zda v systému obíhá 
voda nebo glykol.

Voda

5.16  P epína  top.-chlaz.

Ne

5.17  Nucený oh ev

Zapnutí nuceného oh evu 
ru n  (výchozí nastavení) nebo 
automaticky. Manuál

6 Instala ní nastavení  Nastavení innosti

Vyvolání ty  hlavních funkcí 
nebo re�im .

4 hlavní re�imy

Topení / *1, *2 Chlazení / Auto / Nádr�

6.1  Topení

Nastavení r zných teplot vody a 
okolí pro zapnutí topení. Tepl. vody pro zap. v re�. top. /

Venk. tepl. pro vyp. v re�. top. /
T pro zapnutí re�imu topení /

Venk. teplota pro zap.zálo�.spir.

*1

*2 Zobrazí se pouze pokud je re�im CHLAZENÍ odem en (To znamená, kdy� je k dispozici re�im CHLAZENÍ).
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 Tepl. vody pro zap. v re�. top.

Kompenza ní k ivka

Teploty ZAPNUTÍ 
topení v re�imech 
Kompenza ní k ivka 
nebo P ímý vstup.

 Tepl. vody pro zap. v re�. top.  Kompenza ní k ivka

Osa X: -5 °C, 15 °C
Osa Y: 55 °C, 35 °C

Zadání 4 teplotních 
bod
(2 na vodorovné ose 
X, 2 na svislé ose Y).

Rozsah teplot: Osa X: -15 °C ~ 15 °C, osa Y: Viz ní�e
Rozsah teplot pro zadání na ose Y:
1. Model WH-UD: 20 °C ~ 55 °C
2. Model WH-UH p i zapnutí zálo�ního oh íva e: 25 °C ~ 65 °C
3. Model WH-UH p i vypnutí zálo�ního oh íva e: 35 °C ~ 65 °C
4. Model WH-UX/UQ: 20 °C ~ 60 °C
Pokud vyberete 2zónový systém, je t eba zadat i 4 teplotní body pro zónu 2.
Pokud máte jen 1zónový systém, neobrazí se nastavení �Zóna1� a �Zóna2�.

 Tepl. vody pro zap. v re�. top.  Konstantní k ivka

35 °C
Teplota pro ZAPNUTÍ 
topení

Rozsah Min. a� Max. je podmín n, takto:
1. Model WH-UD: 20 °C ~ 55 °C
2. Model WH-UH p i zapnutí zálo�ního oh íva e: 25 °C ~ 65 °C
3. Model WH-UH p i vypnutí zálo�ního oh íva e: 35 °C ~ 65 °C
4. Model WH-UX/UQ: 20 °C ~ 60 °C

 Venk. tepl. pro vyp. v re�. top.

24 °C
Teplota pro VYPNUTÍ 
topení

T pro zapnutí re�imu topení

5 °C Nastavte T pro 
topení na ZAP.
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 Venk. teplota pro zap.zálo�.spir.

0 °C
Teplota pro 
ZAPNUTÍ oh íva e

6.2  *1, *2 Chlazení

Nastavení r zných teplot vody a 
okolí pro zapnutí chlazení.

Teploty vody pro ZAPNUTÍ chlazení
a T pro ZAPNUTÍ re�imu chlazení.

 Tepl. vody pro zap. v re�. chlaz.

Kompenza ní k ivka

Teploty ZAPNUTÍ 
chlazení v re�imech 
Kompenza ní k ivka 
nebo P ímý vstup.

 Tepl. vody pro zap. v re�. chlaz.  Kompenza ní k ivka

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

Zadání 4 teplotních 
bod
(2 na vodorovné ose 
X, 2 na svislé ose Y).

Pokud vyberete 2zónový systém, je t eba zadat i 4 teplotní body pro zónu 2.
Pokud máte jen 1zónový systém, neobrazí se nastavení �Zóna1� a �Zóna2�.

 Tepl. vody pro zap. v re�. chlaz.  Konstantní k ivka

10 °C
Nastavení teploty pro 
ZAPNUTÍ chlazení

T pro zapnutí re�imu chlazení

5 °C Nastavení T pro 
ZAPNUTÍ chlazení

*1

*2 Zobrazí se pouze pokud je re�im CHLAZENÍ odem en (To znamená, kdy� je k dispozici re�im CHLAZENÍ).
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6.3  Auto

Automatické p epnutí z 
Chlazení na Topení nebo 
obrácen .

Venkovní teplota pro p epnutí z Chlazení na 
Topení nebo obrácen .

Ven. tep. pro re�. (top. do chla.) /
Ven. tep. pro re�. (chla. do top.)

 Ven. tep. pro re�. (top. do chla.)

15 °C
Venkovní teplota pro 
p epnutí
z Topení na Chlazení.

 Ven. tep. pro re�. (chla. do top.)

10 °C
Venkovní teplota pro 
p epnutí
z Chlazení na Topení.

6.4  Nádr�

Nastavení funkcí pro nádr�.
Provoz. as podlah. Top. (max) / 

Provoz. as oh evu nádr�e (max) / 
Teplota op t. oh evu nádr�e / 

Sterilizace

Displej zobrazuje 3 funkce najednou.

 Provoz. as podlah. Top. (max)

8:00

Max. doba zapnutí 
oh íva e vany 
kondenzátu
(v hodinách a 
minutách)

 Provoz. as oh evu nádr�e (max)

1:00

Max. doba doh ívání 
nádr�e
(v hodinách a 
minutách)

 Teplota op t. oh evu nádr�e

-8 °C
Nastavte teplotu pro 
doh átí vody v nádr�i.
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 Sterilizace

Pond lí

Na 1 nebo více dn
v týdnu lze nastavit 

sterilizaci.

Ne / Po / Út / St / 
t / Pá / So

 Sterilizace: as

12:00

as ve vybraném dnu 
(dnech) v týdnu, kdy 
se nádr� sterilizuje

0:00 a� 23:59

 Sterilizace: Teplota varu

65 °C
Nastavení teplot varu 
pro sterilizaci nádr�e.

 Sterilizace: Prov. as (max)

0:10

Nastavení délky 
sterilizace
(v hodinách a 
minutách)

7 Instala ní nastavení  Servisní nastavení

7.1  Max. otá ky ob h. erpadla

Nastavení max. otá ek 
erpadla.

Nastavení pr toku, max. provozu a 
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ erpadla.

Pr tok: XX:X l/m
Max prov.: 0x40 a� 0xFE,
erpadlo: Zap./Vyp/Odvzdu�.

7.2  Od erpávání chlad.

Nastavení do erpání. Do erpání

Zap.

Nabídky Pro instala ního technika
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7.3  Vysou�. Podl

Vysou�ení betonu (st n, podlah 
atd.) na stavb .

Tuto nabídku nevyu�ívejte k 
�ádným jiným ú el m a nikdy 
jindy ne� p i stavb .

Úpravou nastavte teplotu vyschlého betonu.

Zap./Upravit

 Upravit

Fáze: 1
Teplota: 25 °C

Teplota oh evu pro 
vysou�ení betonu.
Vyberte po�adované 
fáze: 1 a� 10, 
rozsah: 1 a� 99

 Zap.

Potvrzení nastavených teplot vysou�ení 
betonu, rozsah.

7.4  Servisní kontakt

Nastavení a� 2 kontaktních 
ísel a jmen pro u�ivatele 

systému.

Jméno a telefonní íslo servisního technika.

Kontakt 1 / Kontakt 2

 Kontakt 1 / Kontakt 2

Kontaktní jméno a telefonní íslo.

Jméno / ikona telefonu

Zadejte jméno a íslo

Jméno kontaktu: písmena a a� z.
íslo kontaktu: 1 a� 9
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Vnit ní jednotka

Nest íkejte vodu p ímo na jednotku.
Jednotku pouze otírejte m kkým
suchým had íkem.

K zaji�t ní optimální výkonnosti systému je nutné pravidelné i�t ní.
Pora te se s autorizovaným prodejcem.

P ed i�t ním odpojte p ívod napájení.

Nepou�ívejte benzín, edidlo a isticí prá�ek.
Pou�ívejte pouze mýdlo (  pH7) nebo neutrální detergent pro domácnost.
Nepou�ívejte vodu teplej�í ne� 40 °C.

Vodní  ltr

Vodní  ltr ist te nejmén  jednou 
ro n . Jinak hrozí zanesení  ltru 
a porucha systému. Pora te se s 
autorizovaným prodejcem.

Sada vodního  ltru

Venkovní jednotka

Neblokujte vstup a výstup vzduchu. Jinak hrozí sní�ení 
výkonu nebo porucha systému. Odstra te p eká�ku 
omezující vým nu vzduchu.
Pokud sn �í, ometejte a odstra ujte z venkovní jednotky 
sníh, aby nedo�lo k ucpání vstupu a výstupu vzduchu.

Pokud za ízení del�í dobu nebudete 

pou�ívat

Vodu v zásobníku u�itkové vody je t eba vypustit.
Odpojte p ívod napájení.

Kdy systém nelze pou�ívat

Odpojte p ívod napájení
a poté se pora te s autorizovaným prodejcem, pokud 
nastane cokoli z ní�e uvedeného:

Abnormáln  hlu ný provoz.
Do dálkového ovláda e se dostala voda/cizí ástice.
Únik vody z vnit ní jednotky.

asté vypínání jisti e.
Napájecí kabel se nadm rn  oh ívá.

Tlakom r vody

Zabra te nárazu do skla tvrdými a 
ostrými p edm ty. Jinak hrozí po�kození 
za ízení.
Zkontrolujte, zda je tlak vody je v 
mezích 0,05 a� 0,3 MPa (0,1 MPa = 1 
bar).
Pokud je tlak vody vy��í, pora te se s 
autorizovaným prodejcem.

Pokyny pro i�t ní

Zásobník u�itkové
vody

ÚDR�BA
U�ivatel

Aby zajistil optimální výkon jednotek, m �e u�ivatel prohlí�et a odstra ovat ve�keré p eká�ky na vstupních a výstupních 
vzduchových otvorech venkovní jednotky.
U�ivatelé by se nem li pokou�et servisovat nebo vym ovat díly za ízení.
Pro plánovanou kontrolu se obra te na autorizovaného prodejce.

Prodejce

Abyste zajistili bezpe nost a optimální výkon jednotek, je t eba, aby autorizovaný prodejce pravideln  provád l jak sezónní 
prohlídky jednotek, tak funk ní kontroly RCCB/ELCB, externí kabelá�e a potrubí.
U zásobníku u�itkové vody je d le�ité pravideln  provád t servis sady vodního  ltru.
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Následující p íznaky neznamenají závadu.

P íznak P í ina
Zvuk vody protékající systémem. Pr tok chladiva jednotkou.

Prodleva n kolik minut po restartování. Jde o prodlevu chránící kompresor.
Voda/pára z venkovní jednotky. Dochází ke kondenzaci na trubkách nebo odpa ování z trubek.
Pára se objevuje, pokud je venkovní 
jednotka v re�imu topení.

P í inou je odmra�ování tepelného vým níku.

Venkovní jednotka nefunguje. P í inou je ochrana integrovaná v systému pro p ípad, �e se venkovní teplota 
dostane mimo provozní rozsah.

Systém se vypne. P í inou je ochrana integrovaná v systému. Pokud teplota vstupní vody klesne 
pod 10 °C, vypne se kompresor a zapne se zálo�ní topení pro zásobník.

Systém se spou�tí jen obtí�n . Pokud se sou asn  oh ívá panel i podlaha, m �e klesnout teplota teplé vody a tím 
klesne topný výkon systému.
P i nízké teplot  venkovního vzduchu m �e oh ev systému trvat déle.
Výstup nebo vstup venkovní jednotky je zablokován, nap íklad sn hem.
P i nízké nastavené teplot  výstupní vody m �e oh ev systému trvat déle.

Systém se nezah eje okam�it . Oh ev systému chvíli trvá, pokud je voda zpo átku studená.
Pokud bylo zálo�ní topení pro 
zásobník vypnuto, automaticky se 
ZAPNE.

P í inou je ochrana integrovaná v tepelném vým níku vnit ní jednotky.

Systém se automaticky zapne i kdy� 
není nastaven asova .

Byl nastaven asova  sterilizace.

Hlasitý pr tok chladiva po dobu 
n kolika minut.

P í inou je aktivace odmra�ování p i venkovní teplot  ni��í ne� -10 °C.

*1 Re�im CHLAZENÍ není k dispozici Systém je blokován, dostupný je pouze re�im TOPENÍ.

Ne� zavoláte servis, zkontrolujte ní�e uvedené.

P íznak Kontrola
Provoz v re�imu TOPENÍ/*1

CHLAZENÍ neprobíhá efektivn .
Nastavte správn  teplotu.
Zav ete ventil oh íva e/chladi e panelu.
Odstra te ucpání vstupu a výstupu venkovní jednotky.

Hlu ný provoz. Vnit ní nebo venkovní jednotka nebyla instalována vodorovn .
Správn  zav ete víko.

Systém správn  nefunguje. Zásah/aktivace jisti e.
Provozní LED nesvítí nebo se nic 
nezobrazuje na dálkovém ovlada i.

Napájení pracuje správn  nebo do�lo k výpadku elekt iny.

*1

*2 Zobrazí se pouze pokud je re�im CHLAZENÍ odem en (To znamená, kdy� je k dispozici re�im CHLAZENÍ).

e�ení potí�í
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e�ení potí�í

Bliká

íslo chyby

Následuje p ehled chybových kód , které se mohou 
objevit na displeji, pokud nastal problém s nastavením 
nebo provozem systému.

Zobrazí-li se na displeji chybový kód jako v p íkladu ní�e, 
zavolejte na íslo ulo�ené v dálkovém ovlada i nebo 
nejbli��ímu oprávn nému instala nímu technikovi.

V�echny spína e jsou vypnuty, krom  a  .

. chyby Vysv tlení

H12 Nesoulad kapacity

H15 Chyba idla kompresoru

H20 Chyba ob hového erpadla

H23 Chyba idla chladivového okruhu

H27 Chyba servisního ventilu

H28 Chyba idla solárního okruhu

H31 Chyba teplotního bazénového idla

H36 Chyba idla vyrovnávací nádr�e

H38 Chyba neshody modelu

H42 Ochrana nízkého tlaku

H43 Chyba idla zóny 1

H44 Chyba idla zóny 2

H62 Chyba pr toku vody

H63 Chyba idla nízkého tlaku

H64 Chyba idla vysokého tlaku

H65 Chyba cirkulace vody p i odmra�ování

H67 Chyba externího termistoru 1

H68 Chyba externího termistoru 2

H70
H72
H74 Chyba komunikace el. ídicí desky

H75 Ochrana p i nízké teplot  vody

H76
H90
H91
H95 Chyba nap tí p ipojení

H98 Venkovní ochrana p ed vysokým tlakem

H99 Vnit ní prevence p ed zamrznutím 
vým níku tepla

. chyby Vysv tlení

F12 Byl aktivován tlakový spína

F14 Nedostate né otá ky kompresoru

F15 Zablokování motoru ventilátoru

F16 Celková proudová ochrana

F20 Ochrana p ed p etí�ením kompresoru

F22 Ochrana p ed p etí�ením 
tranzistorového modulu

F23 Abnormální operace �pi ky DC

F24 Chyba chladivového okruhu

F25 *1 Chyba cyklu chlazení/topení

F27 Chyba tlakového spína e

F29 Nízká teplota p eh átí

F30 Chyba teplotního idla 2 výstupu vody

F32 Vnit ní chyba termostatu

F36 Chyba venkovního teplotního idla

F37 Chyba teplotního idla vstup vody

F40 Chyba venkovního teplotního idla na 
výtlaku

F41 Chyba kompenzace ú iníku

F42 Chyba idla venkovního tepelného 
vým níku

F43 Chyba idla venkovního odmrazování

F45 Chyba teplotního idla vody na výstupu

F46 Odpojení proudového transformátoru

F48 Chyba teplotního idla na výstupu 
výparníku

F49
F95 *1 Chyba vysokého tlaku chlazení

*  N které chybové kódy se nemusí vztahovat k va�emu 
modelu. P esné informace vám poskytne autorizovaný 
prodejce.

*1

*2 Zobrazí se pouze pokud je re�im CHLAZENÍ odem en (To znamená, kdy� je k dispozici re�im CHLAZENÍ).
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Informace

Informace, kdy� se p ipojí k sí ovému adaptéru (volitelný díl p íslu�enství)

  VAROVÁNÍ

P ed pou�itím zkontrolujte bezpe nost v oblasti tepelného systému vzduch-voda. Ov te si p ed 
zahájením provozu, zda v okolí jsou lidé a �ivá p íroda.
Nesprávný provoz zp sobený nedodr�ením pokyn  m �e zp sobit újmu a po�kození.

P ed zahájením provozu si ov te následující (uvnit  budov)
- Stav nastavení asova e. Nep edvídatelné zapnutí/vypnutí m �e zp sobit záva�né poran ní osob nebo 

�kodu na �ivé p írod .

P ed zahájením provozu a b hem n j si ov te následující (vn  budov)
- Pokud je známo, �e se n kdo v objektu nachází, oznamte osob  z vn j�ku p ed vlastní inností, �e bude 

probíhat nastavení provozu. 
Cílem je zabránit náhlému �oku pro osobu a jakémukoliv záva�ném zdravotnímu problému zp sobenému 
zm nou provozu.

- Nepou�ívejte toto za ízení v p ípad , �e je v objektu dít , t lesn  posti�ená osoba nebo star�í osoba, která 
není schopna sama za ízení v objektu obsluhovat.

- asto kontrolujte nastavení a provozní stav.
- Kdy� se objeví chybový kód, zastavte provoz a konzultujte autorizovaného prodejce nebo specialistu.

P ed pou�itím si ov te
• Systém nemusí být pou�itelný za �patných podmínek pro komunikaci. Po provozu zkontrolujte �Provozní stav� na displeji 

pou�ití. P i dálkové obsluze m �e nastat následující situace.
- Nem �e pracovat, provozní as se nezobrazí.
- Provoz voda–vzduch se nezobrazí, pokud je obsluha nastavena vn  objektu.

• Doporu uje se uzamknout obrazovku na chytrém telefonu, aby nedo�lo k chybné obsluze.
• Nepou�ívejte jiný dálkový ovlada , komunika ní a obslu�né za ízení, které nestanovil autorizovaný prodejce nebo 

specialista.
• Pou�ívejte podle smluvních �Podmínky slu�by� a �Nakládání s osobními údaji� Panasonic Smart Application.
• P i dlouhodobém nepou�ívání Panasonic Smart Application odpojte bezdrátový adaptér od za ízení.

Informace ohledn  sb ru a likvidace za ízení na konci �ivotnosti

Tyto symboly na produktu, obalu anebo v doprovodné dokumentaci znamenají, �e pou�itá elektrická a 
elektronická za ízení nepat í do b �ného domovního odpadu.
Aby byla zaji�t na správná likvidace a recyklace pou�itých výrobk , odevzdávejte je v souladu s národní 
legislativou na p íslu�ných sb rných místech.
Správnou likvidací produkt  p isp jete k úspo e cenných p írodních zdroj  a zabráníte potenciálnímu ohro�ení 
lidského zdraví i �ivotního prost edí, které by p i nesprávné likvidaci mohlo hrozit.
Více informací o sb ru a recyklaci pou�itých produkt  vám poskytne místní ú ad, provozovatel systému 
odvozu odpadu nebo prodejce, u n ho� jste produkt zakoupili.
Nesprávná likvidace tohoto odpadu m �e být pokutována ve shod  s národní legislativou.

Jiní ne� soukromí u�ivatelé v EU
Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické za ízení, obra te se na prodejce nebo dodavatele.
[Informace ohledn  likvidace v ne lenských zemích EU] 
Tyto symboly platí pouze v EU. Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické za ízení, obra te se na 
místní ú ad nebo prodejce.


