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Quick Menu Guide

Air-to-Water Hydromodule + 
Tank

Quick Menu Guide
2-7 English

Installation Instructions attached.
Serial number and production year please refer to name plate.

Guía del menú rápido
8-13 Español

Instrucciones de instalación adjuntas.
Para saber el número de serie y el año de producción consulte 
la placa indicadora.

Guida rapida dei menu
14-19 Italiano

Istruzioni per l�installazione allegate.
Per il numero di serie e l�anno di produzione, fare riferimento 
alla targhetta di identi  cazione.

Handleiding snelmenu
20-25 Nederlands

De instructies voor installatie zijn bijgevoegd.
Voor het serienummer en jaar van fabricage zie de naamplaat.

26-31 Polski

Za czono instrukcj  instalacji.

32-37

.

38-43 eský

Návod k instalaci je p ilo�en.
Výrobní íslo a rok výroby naleznete na typovém �títku.

Guide du menu rapide
44-49 Français

Consignes d�installation jointes.
Numéro de série et année de production veuillez vous référer à 
la plaque signalétique.

50-55 Deutsch

Installationsanleitung liegt bei.
Auf dem Typenschild  nden Sie Seriennummer und Baujahr.

H zl  Menü K lavuzu
56-61 Türkçe

Kurulum K lavuzu Ektedir.
Seri numaras  ve üretim y l  için, lütfen ürün etiketine bak n.

Snabbmenyguide
62-67 Svenska

Installationsinstruktioner medföljer.
Serienummer och tillverkningsår  nns angivet på namnskylten.

Hurtigmenyveiledning
68-73 Norsk

Installasjonsinstruksjoner vedlagt.
Se navneskiltet for serienummer og produksjonsår.

Pikavalikko-opas
74-79 Suomi

Asennusohjeet mukana.
Sarjanumeron ja valmistusvuoden osalta ks. tiedot nimikilvessä.

Hurtig menuvejledning
80-85 Dansk

Installationsvejledning vedhæftet.
For serienummer og produktionsår henvises der til typeskiltet.

Model No.

Indoor Unit

WH-ADC0309H3E5

Outdoor Unit

WH-UD03HE5-1

WH-UD05HE5-1

WH-UD07HE5-1

WH-UD09HE5-1
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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 

1 Stiskn te  . 2 Pomocí  vyberte nabídku.

3
Rychlá nabídka se vyvolá/skryje 
stiskem .
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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
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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!�.
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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
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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.
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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


