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• Kérjük, hogy használat elõtt figyelmesen olvassa el 
ezt az útmutatót. 
. 

• Kérjük, hogy elolvasás után tartsa meg ezt az útmutatót 
Késõbb is hasznos információkat találhat benne.

Kezelési útmutató

Kedves Tulajdonos
Köszönjük, hogy az LG levegõ-víz hõszivattyúját választotta.
Ez a jó választás volt, ami garantálja önnek a jó
teljesítményt, hogy az Ön élete
kényelmes és örömteli legyen.   



Safety Precautions   

2  Kezelési útmutató 

Levegõ- víz  hõszivattyú kezelési útmutató

TARTALOMJEGYZÉK
Fontos feljegyzések
Jegyezze fel a készülék típusát és sorszámát:
Modell #
Sorszám #
Ezeket az adatokat a készüléken levõ címkén találja.
Eladó szerv neve:
Vásárlás dátuma:
■  Kapcsolja a vásárlást igazoló számlát a kezelési útmutatóhoz

hogy késõbb igazolni tudja a vásárlás idõpontját.

OLVASSA EL A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT
Belül, hasznos tippeket talál hõszivattyúja kezeléséhez 
és karbantartásához. Egy kis gondoskodással Ön
sok idõt, energiát és pénzt takaríthat meg hõszivattyúja
használata során.
Sok gyakran elõforduló kérdésre is választ kap a hibakeresés
fejezetben. Ha végig olvassa a hibakeresés fejezetet, 
valószínüleg egyáltalán nem kell szerelõt hívnia.

ELÕÍRÁSOK
• A hõszivattyú javításához és karbantartásához
hívjon szakképzett szerelõt.

• Hívjon cégünkkel szerzõdött telepítöt a telepítéshez.
• A hõszivattyút gyerekek és cselekvésükben korlátozott
személyek felügyelet nélkül ne használják.

• Figyelje, hogy kisgyermekek ne játsszanak a 
hõszivattyút

• Ha a hálózati zsinórt ki kell cserélni, a munkát csak
erre felhatalmazott szakember végezheti és csak
erre a célra megfelelõ anyagokat használhat.

• A telepítést a hazai szabványoknak megfelelõen egy
szakképzett és LG légkondicionálók telepítésére
 szerzõdött szerelõvel végeztesse.
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Biztonsági elòírások
A felhasználó, mások, illetve az anyagi javak védelme érdekében be kell tartani a következò utasításokat.
� Ezek figyelmen kívül hagyása esetén a készülék üzemeltetése személyi sérülést vagy anyagi károkat

okozhat. A súlyosságot a következòképpen jelöljük:

� A kézikönyvben használt szimbólumok jelentése a következò:

FIGYELEM!

VIGYÁZAT!

Súlyos személyi sérülés vagy halál veszélyét jelöli.

Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelöli.

Ezt semmiképpen se tegye!

Az utasítást feltétlenül tartsa be!

FIGYELEM!
Mindig védòföldelt dugaszt és csatlakozó
aljzatot használjon.

• Elektromos áramütés veszélye.

Ne használjon sérült, vagy túl kis értékû
kismegszakítót. Megfelelòen méretezett
kismegszakítót és biztosítót használjon. 

• Tûz vagy áramütés veszélye.

A készüléket mindig különálló hálózati
vezetékròl és kismegszakítóról
üzemeltesse.

• Egyébként áramütést vagy tüzet okozhat.

Az elektromos munkákat a kereskedò, a
készülék eladója, képesített villanyszerelò,
vagy a hivatalos szerviz végezheti. Ne
szerelje szét és ne javítsa a készüléket.

• Tûz, vagy áramütés veszélye

A készüléket a kapcsolási rajz szerint kell
földelni. A földelést ne csatlakoztassa
gáz- vagy vízcsòhöz, villámhárítóhoz
vagy a telefonvezeték földeléséhez.

• Tûz, vagy áramütés veszélye

A készüléket mindig biztonságosan kell
rögzíteni.

• Tûz, vagy áramütés veszélye por, víz stb.
miatt.

Megfelelòen méretezett kismegszakítót
vagy biztosítót használjon.

• Tûz, vagy áramütés veszélye

A hálózati kábelt ne módosítsa és
hosszabbítsa. Ha a kábelen repedések
vannak, vagy a szigetelés sérült, vagy
elöregedett, akkor ki kell cserélni.

• Tûz, vagy áramütés veszélye.

A telepítést, eltávolítást, vagy áthelyezést
mindig a készülék eladója, vagy a
hivatalos szerviz végezze.

• Tûz, áramütés, robbanás vagy személyi
sérülés veszélye.

A készüléket ne szerelje hibás tartóra.
Ügyeljen arra, hogy a felszerelési hely
tartósan biztonságos legyen.

• A készülék leeshet. 

A kültéri egységet ne szerelje mozgó
alapra, vagy olyan helyre, ahonnan
leeshet.

• A leesò készülék anyagi kárt, személyi
sérülést, vagy akár halált is okozhat.

Ha a készülékbe víz kerül (víz árasztja el
vagy vízbe merül), akkor a további
használat elòtt értesítse a hivatalos
szervizt.

• Tûz, vagy áramütés veszélye.

A kültéri készülék elektromos
alkatrészeinek nagyfeszültségét
feszültségnövelò kondenzátor állítja elò.
A javítás megkezdése elòtt a
kondenzátort teljesen ki kell sütni.

• A feltöltött kondenzátor elektromos áramütést
okozhat.

A készülék felszereléséhez a hozzá
mellékelt szerelòkészletet kell használni.

• Egyébként a készülék leeshet és súlyos
sérülést okozhat.

Csak az alkatrészlistában felsorolt
alkatrészeket használja. Ne módosítsa a
készüléket.

• A nem megfelelò alkatrészek használata
elektromos áramütést, túlzott hòtermelést,
vagy tüzet okozhat.
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Biztonsági elòírások

A beltéri/kültéri kábelezést megfelelòen
rögzíteni kell, a kábelt úgy kell vezetni,
hogy arra a csatlakozási pontokból húzó
erò ne hasson.

• A helytelen vagy laza csatlakoztatás
melegedést vagy tüzet okozhat.

A felszerelés, vagy javítás után után gyûjtse
össze a csomagoló anyagokat, csavarokat,
szegeket, elemeket,törött alkatrészeket stb.
és dobja a hulladékba.

• A gyermekek játszhatnak velük és
megsérülhetnek.

Gyòzòdjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozó nem szennyezett, laza, vagy
sérült, és csak ezután csatlakoztassa.

• A szennyezett, laza, vagy törött csatlakozó
áramütést vagy tüzet okozhat.

Ellenòrizze a használni kívánt
hûtòközeget. Olvassa el a csomagolásán
feltüntetett utasításokat.

• Nem megfelelò hûtòközeg esetén a készülék
helytelenül mûködhet.

Ne használjon sérült hálózati kábelt és
csatlakozót vagy meglazult hálózati
aljzatot.

• Ez tüzet, vagy áramütést okozhat.

Nedves kézzel ne érintse és ne javítsa a
készüléket. A hálózati kábel kihúzásakor
kézzel tartsa az aljzatot.

• Áramütés vagy tûz veszélye.

A hálózati kábel közelébe ne helyezzen
fûtòtestet vagy más fûtòkészüléket.

• Tûz és áramütés veszélye.

Az elektromos részekbe ne kerüljön víz. 
Kerülje a nedves környezetbe való
felszerelést.

• Tûz, meghibásodás, vagy áramütés veszélye.

A készülék közelében ne tároljon és ne
használjon gyúlékony gázt, vagy éghetò
anyagot.

• Tûzveszély.

A készüléket zárt térben ne használja
hosszú ideig. Rendszeresen
szellòztessen.

• Egészségre ártalmas oxigénhiány léphet fel.

Mûködés közben ne vegye le a készülék elòlapját.
(Ne érintse meg az elektrosztatikus szûròt, ha a
készülékben van ilyen.)

• Személyi sérülés, áramütés, meghibásodás
veszélye.

Ha a készülék furcsa hangokat ad, furcsa szag,
vagy füst érzékelhetò, akkor azonnal kapcsolja
le a kismegszakítót és húzza ki a hálózati kábelt.

• Tûz és áramütés veszélye.

Ha a készüléket kályhával, fûtòtesttel stb.
üzemelteti együtt, akkor rendszeresen
szellòztesse a helyiséget.

• Egészségre ártalmas oxigénhiány léphet fel.

A készülék tisztítása, vagy javítása
közben kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a hálózati kábelt.

• Áramütés veszélye.

Ha hosszabb ideig nem használja a
készüléket, húzza ki a hálózati kábelt,
vagy kapcsolja le a kismegszakítót.

• Rongálódás, meghibásodás, véletlen
bekapcsolás veszélye.

Ügyeljen arra, hogy senki, különösen
kisgyermek ne léphessen vagy eshessen
a kültéri egységre.

• Ez személyi sérülést, vagy rongálódást
okozhat.

Ügyeljen arra, hogy mûködés közben a
hálózati kábel ne húzódhasson ki, vagy
ne sérülhessen meg.

• Tûz és áramütés veszélye.

SEMMIT ne tegyen a hálózati kábelre.

• Tûz és áramütés veszélye.

A hálózati kábel csatlakoztatása vagy kihúzása elòtt mindig
kapcsolja ki a készüléket (BE/KI kapcsoló).

• Tûz és áramütés veszélye.

Gyúlékony gáz szivárgása esetén zárja el a gázt és nyissa ki az
ablakot, mielòtt bekapcsolja a készüléket. 

• Ne használja a telefont és az elektromos kapcsolókat. Tûz- és
robbanásveszély.

VIGYÁZAT!

A készülék felemeléséhez és
szállításához két személy szükséges.

• Elòzze meg a személyi sérüléseket.

A készüléket ne szerelje tengeri szélnek
(só hatásának) közvetlenül kitett helyre.

• A készülék rozsdásodását okozhatja.

A kondenzvíz megfelelò elvezetése
érdekében szerelje fel az elvezetò tömlòt.

• A rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.

A készüléket vízszintezve szerelje fel.

• A rezgés és a zaj elkerülése érdekében.

A készüléket ne szerelje fel olyan helyre,
ahol a kültéri egység zaja, vagy kifújt
meleg levegòje zavarhatja a környezetet.

• Problémát és vitát okozhat a szomszédokkal.

A készülék felszerelése, vagy javítása
után mindig ellenòrizze a gáz (hûtòközeg)
szivárgását.

• A túl kevés hûtòközeg a készülék
meghibásodását okozhatja.
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A készüléket ne használja speciális célra, pl.
ételek, mûtárgyak hûtésére stb. Ez egy komfort
készülék és nem precíziós hûtòrendszer.

• Az étel, mûtárgy megrongálódhat.

Ne fedje le a be- és kimeneti
levegònyílásokat.

• A készülék meghibásodhat.

A készüléket puha ronggyal tisztítsa. Ne
használjon eròs mosószert, oldószert,
vizet stb.

• Tûz és áramütés veszélye, a mûanyag
alkatrészek meghibásodhatnak.

A levegòszûrò eltávolításakor ne érintse
meg a készülék fémrészeit.

• Személyi sérülés veszélye.

Ne álljon a készülékre és ne tegyen rá
semmit (kültéri egységek)

• Személyi sérülés és a készülék
meghibásodásának veszélye.

Tisztítás után mindig jól rögzítse a szûròt.
A szûròt kéthetente, szükség esetén
sûrûbben kell tisztítani.

• A szennyezett szûrò csökkenti a hatásfokot.

A készülék mûködése közben ne nyúljon
kézzel, vagy más tárggyal a levegò
beszívó és kifúvó nyílásokba.

• Az éles, forgó alkatrészek személyi sérülést
okozhatnak.

Legyen óvatos a készülék
kicsomagolásakor és felszerelésekor.

• Az éles sarkok sérülést okozhatnak.

Ha felszerelés közben a hûtòközeg
szivárog, ne érintse meg.

• A hûtòközeg sérülést okozhat (fagyási
sérülés).

A felszerelés, vagy eltávolítás során ne
döntse meg a készüléket.

• A kondenzvíz kifolyhat belòle.

Csak a rendszerhez megadott
hûtòközeget használja. Ne keverjen hozzá
levegòt, vagy más gázt.

• Ha a hûtòrendszerbe levegò jut, akkor túl
nagy nyomás keletkezik, ami személyi és
tárgyi sérülést okozhat.

Ha a felszerelés közben kiszökik a
hûtòközeg, azonnal szellòztesse ki a
helyiséget.

• A gáz egészségre ártalmas lehet.

A készülék, a hûtòolaj és az esetleges
alkatrészek hulladékkezelését a helyi és a
országos elòírásoknak megfelelòen kell
végezni.

A távvezérlò elemeit egyszerre,
ugyanolyan típusúra kell cserélni. ne
használjon vegyesen régi és új,  valamint
különbözò típusú elemeket.

• Tûz, vagy a készülék meghibásodásának
veszélye.

Az elemeket ne szedje szét és ne töltse.
Az elemeket ne dobja tûzbe. 

• Kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

Ha az elemekbòl a ruhájára, vagy a kezére
jut a folyadék, tiszta vízzel alaposan
mossa le. Ne használja a távszabályozót,
ha az elemek folynak.

• Az elemekben lévò vegyszerek égést
okozhatnak és károsak lehetnek az
egészségre.

Ha az elembòl kijutott folyadék a szájába
kerül, mosson fogat és menjen orvoshoz!

Ha az elemekbòl kiszivárgott a folyadék,
ne használja a távvezérlòt!

• Az elemekben található vegyszerek
egészségkárosító hatásúak lehetnek!

Ne használja huzamosabb ideig a
készüléket, ha a levegò páratartalma
magas, vagy egy ablak nyitva van.

• A levegò párája lecsapódhat és károsíthatja a
bútorokat.

A hideg légáram ne érje közvetlenül Önt,
a gyerekeket és a növényeket.

• Ez káros lehet az egészségre.

Ne igya meg a készülékbòl kijövò vizet.

• Ez a víz nem tiszta és egészségügyi
problémákat okozhat.

A magasra szerelt készülék tisztítása,
karbantartása, vagy szerelés során
használjon stabil széket vagy létrát.

• Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.
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KIEGÉSZÍTÕ NAPKOLLEKTOR SZIVATTYÚ
Ez az ikon azt mutatja, hogy a kiegészítõ napkollektor
szivattyú aktív.
MEGJ : Mivel a kiegészítõ napkollektor szivattyú 
telepítése nem kötelezõ, csak ajánlott a helyi
viszonyoknak megfelelõen, az ikon akkor is látható,
ha a szivattyú nincs telepítve.
.

Vízszivattyú
Ez az ikon azt mutatja, hogy a beltéri egységben
elhelyezett vízszivattyú aktív.

HMV tartály fûtés
Ez az ikon azt mutatja, hogy a HMV
tartályban elhelyezett elektromos fûtõbetét
aktív.
Ez az ikon nincs kihasználva, ha a HMV tartályt
nem telepítették.

Elektromos fûtõbetét 1. FOKOZAT

Elektromos fûtõbetét 2. FOKOZAT
Ezek az ikonok azt mutatják, hogy a beltéri egységben 
a tartalék fûtõbetétek mûködésben vannak.
. 

A kijelzõn látható Információk

Kezelési útmutató
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Ellenõrzési információk

NINCS FUNKCIÓJA

Gyerekzár

Kültéri egység
Ez az ikon mutatja, hogy a kültéri egység aktív

Fertõtlenítés
Ez az ikon mutatja, hogy a HMV tartályban
a fertõtlenítés folyamatban van.

A legalacsonyabb hõmérséklet tartása
Ennek az üzemmódnak az a feladata, hogy
egy fagypont feletti hõmérsékletet tartson,
a vízcsövek fagyásának meggátlására

Leolvasztás
Ez az ikon mutatja, hogy a leolvasztás üzemmód
aktív.
A helyiség, vagy HMV tartály fûtése közben
a kültéri egység hõcserélõje lefagyhat az alacsony 
hõmérséklet és páratartalom miatt.
Ha ez a veszély fennáll, a kültéri egység 
leolvasztás üzemmódra kapcsol. Ilyenkor
megfordítja a körfolyamatot és így akadályozza 
meg a rendszer lefagyását. Ez az üzemmód
automatikusan mûködik.
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Ellenõrzési információk

Súlyos üzemzavar
Ez az ikon mutatja, hogy súlyos üzemzavar
történt.

Enyhe üzemzavar
Ez az ikon mutatja, hogy enyhe üzemzavar történt.

Termosztát
Ez az ikon mutatja, a termosztáttal való kapcsolatot.

Központi vezérlõ
Ez az ikon mutatja, hogy a készüléket központi
vezérlõvel vezérlik.
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Üzemmód váltás

Nyomja meg a Power gombot, ezzel
bekapcsolja a hõszivattyút.1

Nyomja meg az OPER MODE gombot
az üzemmód kiválasztáshoz

: Hûtés

: Fûtés

: Idõjárás függõ
üzemmód

2

A hõszivattyú bekapcsolása és üzemmód választás

Üzemmódok
• Hûtés - A hõszivattyú hideg vizet termel a padló hûtéshez, vagy a Fan Coil részére.
• Fûtés - A hõszivattyú meleg vizet termel a padló fûtéshez, vagy a Fan Coil részére.
• Idõjárás függõ fûtés- ilyen üzemmódban a melegvíz hõfokát az automatika határozza meg

egy, a telepítéskor meghatározott beállítás alapján.
. 
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A cél hõmérséklet beállítása

Nyomja meg a Power gombot, ezzel
bekapcsolja a hõszivattyút.1

A Change Temperature gombokkal minden
 üzemmódhoz állítsa be a kívánt hõmérsékletet.

Pl:1) Az elõremenõ víz hõmérséklete 45°C.  
 .

Pl:2) Az elmenõ víz hõmérséklete 27°C. 
.

3

Nyomja meg a SET TEMP gombot
az üzemmód kiválasztásához.

<Szoba hõmérséklet és HMV tartály hõmérséklet
üzemmódok csak akkor választhatók, ha a levegõ
és a HMV tartály termisztorok telepítve vannak.>

2
: Szoba hõmérséklet

: Elõremenõ víz hõmérséklet

: HMV tartály
hõmérséklet

Itt tudja beállítani minden üzemmódhoz a megfelelõ hõmérsékletet.

❊ Megjegyzés.

: Csökkentés 1°C vagy 2°F egy gombnyomással

: Növelés 1°C vagy 2°F egy gombnyomással
• A telepítéskor beállíthatjuk minden üzemmódhoz a megfelelõ hõmérséklet tartományt.  

.
• Szobahõmérséklet beállítás csak akkor lehetséges, ha a (külön megvásárolható) 

szobahõmérséklet ellenõrzõ termisztort telepítették.
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Hûtés üzemmód

Nyomja meg a Power gombot, ezzel
bekapcsolja a hõszivattyút.1

A Change Temperature gomb megnyomásával
 minden üzemmódhoz állítsa be a kívánt hõfokot.3

Nyomja meg a Mode Selection gombot a
hûtés üzemmód kiválasztásához.2

: hûtés üzemmód ikon

Pl1)  27°C -os elõremenõ víz   
        hõmérséklet beállítása

Pl2) 3°C-os szobahõmérséklet 
beállítása.

Kérjük olvassa el a termék leírását.

Ebben az üzemmódban a hûtést kapcsolja be, a kívánt hõmérséklet elérése érdekében.

❊ Megjegyzés

: Csökkentés 1°C vagy 2°F egy gombnyomással

: Növelés 1°C vagy 2°F egy gombnyomással
A telepítéskor beállíthatjuk minden üzemmódhoz a megfelelõ hõmérséklet tartományt.  
.
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Kezelési útmutató

Fûtés üzemmód

Nyomja meg a Power gombot, ezzel
bekapcsolja a hõszivattyút.1

A Change Temperature gomb megnyomásával
minden üzemmódhoz állítsa be a kívánt hõfokot.3

Nyomja meg a Mode Selection gombot a
fûtés üzemmód kiválasztásához.2

: fûtés üzemmód ikon

Pl2) 26°C -os szobahõmérséklet 
beállítása

Pl1) 45C-os elõremenõ víz 
 hõmérséklet beállítása

Ebben az üzemmódban a fûtést kapcsolja be, a kívánt hõmérséklet elérése érdekében.
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idõjárás függõ ûzemmód

Nyomja meg a Power gombot, ezzel
bekapcsolja a hõszivattyút.1

A Change Temperature gomb megnyomásával
állítsa be a kívánt hõfokot.3

Nyomja meg a Mode Selection gombot az
External Control üzemmód kiválasztásához.2

: idõjárás függõ üzemmód
 ikonja

Pl) 3°C-al csökkenõ profil       
(a szoba levegõ hõmérsékletén alapul) 

<Hõfok beállítási lépések (mértékegység : °C)>  
 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

Ebben az üzemmódban a hõmérséklet beállítás a külsõ hõmérséklet függvényében automatikusan 
történik (CSAK fûtés üzemmódban.)
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Kezelési útmutató

A hõmérséklet megtekintése

Nyomja ismételten a View Temperature 
gombot.1

A View Temperature gomb megnyomásakor a, 
szobahõmérséklet látható
5 másodpercig

2

: szobahõmérséklet

: visszatérõ víz hõmérséklet

: elõremenõ víz hõmérséklet

: HMV hõmérséklete

: napkollektor hõmérséklete

Hõmérséklet Hõmérséklet tartomány Kijelzés 

11 alatt Lo

Levegõ                                    11 - 39 aktuális hõmérséklet

 39 felett                                      Hi

0 alatt                                        Lo

Víz                                           0 - 92                              aktuális hõmérséklet

92 felett                                     Hi

(mértékegység: °C)
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HMV tartály felfûtése

Nyomja ismételten a View Temperature 
gombot.

<HMV tartály fûtés kikapcsolva>

<HMV tartály fûtés bekapcsolva>

<HMV tartály vízfûtés folyamatban>

1

A HMV tartály fûtés csak bekapcsolt 
állapotban  lehetséges.
Bekapcsolt állapotban a zuhany ikon látszik.

2

<Megjegyzés>
• Ez a funkció csak akkor mûködik, ha a HMV tartály telepítve van

• Bõvebb információ, a [15, 26~29] pontokban található a telepítési információk
fejezetben.
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Kezelési útmutató

Csendes üzemmód

Nyomja meg a Silent Mode gombot.
Ezzel kapcsolhatja be/ki a csendes üzemmódot.

<csendes üzemmód KI>

<csendes üzemmód BE>

1

Csendes üzemmódban a kültéri egység csökkentett teljesítményt ad le, ezért az általa
kibocsájtott zaj is kisebb lesz. 

Ezzel a beállítással a hûtõ/ fûtõ teljesítmény csökken. Ezzel legyen
óvatos, ha viszonylag nagy teljesítményre van szüksége.
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Nyomja meg a Function Setting gombot
a kezelõi beállítások menübe lépéshez
(Ez az ikon villog)

1

Nyomja meg a set / clear gombot 
Ez az ikon eltûnik.2

Ha a gyerekzár            aktív,  ez az ikon és 'CL'
felirat látszik 3 másodpercig, ha a hõmérséklet 
ellenõrzés vagy a setting/clear gomb kivételével
bármelyik gombot megnyomja.

3

A gyerekzár kioldásához nyomja a 
Function Setting gombot
amíg az ikon villog, majd
majd nyomja a setting/clear gombot.

4

Ez arra való, hogy megakadályozzuk hogy gyerek, vagy más személy kezelje a távszabályzót

Gyerekzár
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Kezelési útmutató

Kritikus hiba esetén a készülék feltétel nélkül leáll.
Ebben az esetben, a 'CH' felirat és a hibakód folyamatosan látszik.

Kritikus hiba

<Kijelzés>

Egy hiba keletkezett a kültéri egységben. Mivel a hiba a kültéri egységben keletkezett,
a vészüzem csak a beltéri egységben elhelyezett fûtõbetétekkel oldható meg.

Súlyos üzemzavar

Egy hiba keletkezett a beltéri egységben. Ez leggyakrabban valamelyik termisztor 
hibáját jelenti. A kültéri egység ilyenkor vészüzemben dolgozik, amit a beltéri 
egység vezérlõ paneljén a 4-es számú DIP kapcsolóval lehet beállítani. 

<Kijelzés>

Enyhe üzemzavar

<Kijelzés>

Ha a beltéri egységben hiba keletkezik, a vezérlõ egységen egy hibakód jelenik meg.

Hibakód kijelzés
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Az idõ beállítás menübe lépéshez  
3 másodpercig tartsa nyomva a gombot .
Pl) idõ beállítás módosítása
 hétfõ / d.u. 10:20'.

1

A bal jobb nyilakkal állítsa be az aktuális 
napot.2

A gombokkal válassza ki d.e.(AM) vagy 
d.u.(PM) ikont, ami villogni fog.
.

3

A gomb megnyomásával az óra beállításához
ugorhat. Az óra kijelzés villog.4

A fel/ le nyilakkal állítsa be az aktuális órát.5

Az aktuális idõt a következõ módon állíthatja be.

Az aktuális idõ beállítása

<Megjegyzés>
Az idõ gyárilag 12:00-ra van állítva.
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Kezelési útmutató

A jobb nyíllal ugorhat a perc beállításra.
(a perc kijelzés villog)6

A fel nyíllal állíthatja be a percet.7

A set / clear gomb megnyomásával
befejezheti a beállítást.8

Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer
25 másodperc után automatikusan
kilép.

9
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Programozás : Egyszerû idõzítés beállítása
Bekapcsolási idõzítés beállítása (relatív idõ).

A programozás üzemmódba lépéshez nyomja
 meg a programozás gombot. (Az ikon villog).

Pl) Egy egyszerû 3 órás idõzítés  
 beállítása.

1

A fel / le nyilakkal állítsa be az 
idõzítést.2

A set / clear gomb megnyomásával
fejezze be a beállítást.3

Az EXIT gombbal kiléphet, vagy a rendszer
25 másodperc után automatikusan
kilép.

4
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Kezelési útmutató

Programozás : Elalvás idõzítés beállítása

A programozás üzemmódba lépéshez nyomja
meg a programozás gombot. A gomb ismételt 
megyomásával válassza ki a  [sleep reservation
pontot], (Az ikon villog).

1

A fel / le nyilakkal állítsa be az 
idõzítést.2

A set / clear gomb megnyomásával
fejezze be a beállítást.3

Az EXIT gombbal kiléphet, vagy a rendszer
25 másodperc után automatikusan
kilép.

4

Pl) Egy 3 órás elalvás idõzítés  
 beállítása.

Elalvás (kikapcsolási) idõzítés beállítása (relatív idõ).
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Programozás : Bekapcsolási idõpont beállítása

A programozás üzemmódba lépéshez nyomja
meg a programozás gombot. A gomb ismételt 
megnyomásával válassza ki az  [on reservation
pontot]. (Az ikon villog) 

1

A fel / le nyilakkal válassza ki AM (d.e.) / PM (d.u.).2

A jobb nyíllal ugorjon az óra beállításához.
(Az órát jelzõ digitek villognak)3

A fel / le nyilakkal állítsa be az órát.4

Pl) Bekapcsolás d.e. 10:20-kor.

Itt egy konkrét bekapcsolási idõpontot tud beállítani.
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Kezelési útmutató

A jobb nyíllal ugorjon a perc beállításához.
(A percet jelzõ digitek villognak)5

A fel / le nyilakkal állítsa be a
percet.6

A set / clear gomb megnyomásával
fejezze be a beállítást.7

Az EXIT gombbal kiléphet, vagy a rendszer
25 másodperc után automatikusan
kilép.

8

Pl) Bekapcsolás d.u. 10:20-kor.
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Programozás : Kikapcsolási idõpont beállítása

A programozás üzemmódba lépéshez nyomja
meg a programozás gombot. A gomb ismételt 
megnyomásával válassza ki az [off reservation]
pontot]. (Az ikon villog) 

1

A fel / le nyilakkal válassza ki AM (d.e.) / PM (d.u.).2

A jobb nyíllal ugorjon az óra beállításához.
(Az órát jelzõ digitek villognak)3

A fel / le nyilakkal állítsa be az órát.4

Pl) Kikapcsolás d.u. 10:20-kor.

Itt egy konkrét kikapcsolási idõpontot tud beállítani.
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Kezelési útmutató

A jobb nyíllal ugorjon a perc beállításához.
(A percet jelzõ digitek villognak)5

A fel / le nyilakkal állítsa be a percet.
.6

A set / clear gomb megnyomásával
fejezze be a beállítást.7

Az EXIT gombbal kiléphet, vagy a rendszer
25 másodperc után automatikusan kilép.8
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Programozás : Heti programozás beállítása

A programozás üzemmódba lépéshez nyomja
meg a programozás gombot. A gomb ismételt 
megnyomásával válassza ki a [Weekly reservation].  
pontot]. (Az ikon villog) 

1

A jobb / bal nyíllal állítsa be a napot.
(Az ikon villog) .2

A fel / le nyilakkal állítsa be a mûvelet 
számát.3

A jobb nyíllal ugorjon a bekapcsolási idõ
órájának beállításához. 
(az órát jelzõ digitek villognak)

4

Pl) Az alábbi paraméterek beállítása
     - Nap : TUE (kedd)
     - BE idõ : 11:30 AM (d.e.)
     - KI idõ : 12:30 PM (d.u.)

Indítás idõpontja

A heti programozás csak az aktuális idõ beállítása után végezhetõ el.
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Kezelési útmutató

A fel / le nyilakkal állítsa be a bekapcsolás
idõpontjának óra részét.5

A jobb nyíllal ugorjon a bekapcsolási idõ
percének beállításához. 
(a percet jelzõ digitek villognak).

6

A fel / le nyilakkal állítsa be a bekapcsolás
idõpontjának perc részét.7

A jobb nyíllal ugorjon a kikapcsolási idõ
órájának beállításához. 
(az órát jelzõ digitek villognak)

8

Leállítás idõpontja
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Az 5. tõl a 7. pontig leírtak szerint
állítsa be a kikapcsolás idõpontját.9

A set / clear gomb megnyomásával
fejezze be a beállítást.

Egy aláhúzás jelenik meg a 
nap kijelzés alatt.

10

Az EXIT gombbal kiléphet, vagy a rendszer
25 másodperc után automatikusan kilép.atikusan

25 seconds.

 A heti programozás ismertetése

<Bekapcsolás>        <Kikapcsolás>

11

<Megjegyzés>

Mûvelet száma

BE idõpont
tól

❋ Õsszesen14 mûvelet állítható be. A hét egy napjára maximum 2 mûveletet programozhatunk.

ig

KI idõpont
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Kezelési útmutató

A programozás üzemmódba lépéshez nyomja
meg a programozás gombot. A gomb ismételt 
megnyomásával válassza ki a [Holiday reservation].  
pontot]. (Az ikon villog) 

1

A jobb / bal nyíllal állítsa be a napot.
.2

A set / clear gomb megnyomásával
fejezze be a beállítást. Ilyenkor az ünnepként
megjelölt nap eltûnik a kijelzõrõl.

3

Az EXIT gombbal kiléphet, vagy a rendszer
25 másodperc után automatikusan
kilép.

4

Pl) Péntek (Friday)  ünnepnap.

Programozás : Ünnepnapok beállítása
Itt állítható be, hogy a berendezés a hét bizonyos napjain ne kapcsoljon be.
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A termosztát használata

Támogatott termosztátok specifikációja

A termosztát telepítése és huzalozása

1. SOHA NE HASZNÁLJON 230V AC és 24V AC termosztátot egyidõben. Ha ezt teszi,
rövidzárlatot okozhat, és leoldhatja a kismegszakítót.

2. Néhány elektro-mechanikus termosztát a kompresszor védelme érdekében késleltetett mûködésû.
Ha ilyet használ, az üzemmód váltás több idõt vesz igénybe. Ha a hõszivattyú késve vált át,
olvassa el a termosztát kezelési útmutatóját.

3. A termosztátok beállítási tartománya eltérhet a hõszivattyú beállítási tartományától.
A hûtés és fûtés hõmérsékletét úgy kell beállítani, hogy a hõszivattyú beállítási sávján belül 
legyen. 

az alábbi termosztátokat támogatja.

FIGYELEM

A szobatermosztát kényelmes vezérlést biztosít. Ez a fejezet a szobatermosztát 
hatékony és helyes használathoz nyújt segítséget.

(1) : A termosztáton belül nincs elektromos áramkör. A termosztát  mûködéséhez nem szükséges
tápfeszültség.

(2) : A termosztáton belül van elektromos áramkör (LED, csipogó, kijelzõ). 
A termosztát mûködéséhez tápfeszültség szükséges.

(3) : A termosztát fûtés BE vagy fûtés KI jeleket generál, a felhasználó által
beállított hõmérséklet elérésekor.

(4) : A termosztát fûtés BE vagy fûtés KI és hûtés BE vagy hûtés KI jeleket generál, 
a felhasználó által beállított hõmérséklet elérésekor.

Vegye figyelembe a tartozékok telepítésére vonatkozó fejezeteket.
Telepítési utasítás 

IgenHûtés / Fûtés (4)

IgenHûtés / Fûtés (4)

IgenHûtés / Fûtés (4)

IgenHûtés / Fûtés (4)

IgenCsak fûtés (3)24 V AC

IgenCsak fûtés (3)24 V AC

IgenCsak fûtés (3)230 V ACElektromos
(2)

IgenCsak fûtés (3)230 V ACMechanikus
(1)

TámogatottÜzemmódFeszültségTípus
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A termosztát használata

A termosztát használata vezérlõ egységgel

A termosztát ki/ be kapcsolása, hõmérséklet beállítása és üzemmód váltása
vonatkozásában a termosztát kezelési útmutatója szerint járjon el.

• Ha a rendszerhez termosztátot telepítettek, a következõ funkciók érhetõk el:

•            Hõmérséklet beállítás gomb

•            Hõmérséklet ellenõrzés gomb

•                     Hõmérséklet beállítás gombok (*)

•           HMV tartály fûtés Engedélyezés / Tiltás

•           Csendes üzemmód KI / BE

(*) : A hõmérséklet beállítás csak az elektromos fûtõbetét KI / BE kapcsolását befolyásolja.
A hõszivattyú nem kapcsol KI / BE a vezérlõ panel hõmérséklet beállításai szerint.
Csak a termosztát által adott információ alapján kapcsol KI / BE.

• A következõ funkciók NEM engedélyezettek, ha termosztát van telepítve a rendszerbe:

•             Üzemmód (hûtés/ fûtés/ idõjárás függõ) kiválasztás

•             Idõzítések

•             KI / BE kapcsolás
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• Fogalmak meghatározása

- Üzemzavar: egy probléma, amely leállíthatja a hõszivattyú mûködését, ami korlátozott
üzemmódban szakember segítsége nélkül is újraindítható.

- Hiba: egy probléma, amely leállíthatja a hõszivattyú mûködését, ami szakember segítsége
nélkül NEM állítható helyre.

- Vész üzemmód: a rendszer ideiglenes mûködése, miközben a hõszivattyú hibás.

• Az üzemzavar kategória létrehozásának célja

- A légkondicionáló termékektõl eltérõen,  a  levegõ víz hõszivattyúnak egész télen 
leállás nélkül kell üzemelnie.

- Ha a rendszerben olyan hiba fordul elõ, ami nem befolyásolja számottevõen a hõszivattyú
hatásos mûködését, a rendszer a felhasználó döntése alapján vész üzemben  
újraindítható.

• Az üzemzavar kategóriái

- Az üzemzavarnak két szintjét különböztetjük meg, súlyosság szerint : Enyhe és súlyos
üzemzavar.

- Enyhe üzemzavar: egy probléma a beltéri egységben. A legtöbb esetben ez valamelyik 
termisztor hibáját jelenti. A kültéri egység ilyenkor vész üzemben mûködik, ami
a beltéri egység vezérlõ paneljén található 4-es számú DIP kapcsolóval konfigurálható.

- Súlyos üzemzavar: egy probléma a kültéri egységben. Mivel a kültéri egység hibás,
vészüzemben a beltéri egység elektromos fûtõbetétei biztosítják a fûtést.

- Opció üzemzavar: egy probléma a az opcióként telepített egységekben -pl: HMV tartály fûtés-
ilyenkor az opciós egységet figyelmen kívül hagyja a hõszivattyú, mintha nem lenne telepítve.

• A vész üzem szintjei

- Ha a rendszerben üzemzavar keletkezik, mûködése leáll és a kezelõ döntésére vár.
aki vagy szerelõt hív, vagy a vész üzemet indítja. 

- A vész üzem indításához egyszerûen ismét nyomja meg az ON / OFF gombot.

- A vész üzemnek két különbözõ szintje van: magas hõmérsékletû ciklus és alacsony
hõmérsékletû ciklus.

- Vész üzemben nem lehet cél hõmérsékletet beállítani.

Magas hõmérsékletû ciklus OFF 55°C 30 °C 70 °C
Alacsony hõmérsékletû ciklus ON 30 °C 25 °C 70 °C

DIP
kapcsoló

Cél
elõremenõ víz
hõmérséklet

Cél
szoba

hõmérséklet

Cél
HMV

hõmérséklet
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• Az alábbi funkciók érhetõk el vész üzemben:

-            KI / BE kapcsolás

-            Hõmérséklet ellenõrzése (*)

-                     Hõmérséklet beállítása (*)

-           HMV tartály fûtésének KI / BE kapcsolása

(*) : Hibás termisztor esetén a hõmérséklet kijelzés ‘- -’.

(*) : A hõmérséklet beállítás csak az elektromos fûtõbetét KI / BE kapcsolását befolyásolja.

A hõszivattyú nem kapcsol KI / BE a vezérlõ panel hõmérséklet beállításai szerint.
Csak a termosztát által adott információ alapján kapcsol KI / BE.

• Az alábbi funkciók NEM érhetõk el vész üzemben:

- Üzemmód (hûtés/ fûtés/ idõjárás függõ) kiválasztása

- Idõzítések 

- Hõmérséklet beállítás gomb

- Csendes üzemmód KI / BE

• Többszörös üzemzavar : Opciós üzemzavar és enyhe, vagy súlyos üzemzavar

- Ha opciós üzemzavar és enyhe, vagy súlyos üzemzavar együttesen fordul elõ, az enyhe vagy
súlyos üzemzavarnak lesz prioritása és a hõszivattyú eszerint viselkedik.

- Ezért ilyenkor elõfordulhat, hogy vész üzemben a HMV felfûtése nem lehetséges.
Ha vész üzemben a HMV felfûtése nem megfelelõ, ellenõrizze a HMV termisztorát és
annak vezetékezését.

• Hálózat kimaradás után a vész üzem nem indul automatikusan újra.

- Normál körülmények között, hálózat kimaradás után a rendszer automatikusan újra indul
ha a hálózati feszültség helyreállt.

- Azonban vész üzemben, a hõszivattyú védelme érdekében az újraindítás le van tiltva.

- Ezért vész üzem közben történt hálózat kimaradás után a kezelõnek kell újra indítania
a rendszert.
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Karbantartás és javítás

Karbantartás és javítás

Karbantartási tevékenységek
A hõszivattyú optimális üzemelésének biztosításához számos ellenõrzést és átvizsgálást kell
rendszeresen elvégezni, praktikusan évente. Ezeket az ellenõrzéseket egy LG által kiképzett
szerelõnek kell végeznie. Az ellenõrzések igazolt elvégzése a garancia feltétele!

Az alábbi esetekben azonnal hívjon szerelõ

1. Ha furcsa zajt, vagy szagot -pl égés szag- érez, állítsa le a hõszivattyút, kapcsolja le a kismegszakítót
és hívjon szerelõt. Házilagosan ne próbálja javítani a hõszivattyút.

2. A hálózati kábel túlságosan meleg, vagy sérült.
3. Hibakód jelent meg a kijelzõn.
4. Víz szivárog a beltéri egységbõl.
5. Bármilyen kapcsoló vagy biztosíték helytelenül mûködik.

A felhasználónak néhány rutin ellenõrzést és tisztítást el kell végeznie a hatékony mûködés
fenntartásához. Néhány speciális mûveletet azonban csak kiképzett szerelõ végezhet.

Ha a hõszivattyú nem mûködik....

• Ha a terméket hosszú ideig nem használja, javasoljuk, hogy
NE KAPCSOLJA LE A KÉSZÜLÉK ÁRAMELLÁTÁSÁT.

• Ha a hõszivattyú nem kap áramot, olyan biztonsági rendszerek
nem mûködnek, mint a vízpuma beragadás gátlás stb.

FIGYELEM
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Karbantartás és hibakeresés

Hibakeresés! Spóroljon idõt és pénzt.
Mielõtt szerelõt hívna, ellenõrizze az alábbiakat.... Ha a hiba továbbra is fennáll, hívjon egy LG szerelõt.

A hõszivattyú nem mûködik.

A szobában kellemetlen 
szag érezhetõ.

A hõszivattyú nem muködik
az újraindítást követõ 3 percig.

Nem hût vagy fût
elég hatékonyan.

Zajos a hõszivattyú.

Gõz áramlik a kültéri 
egységbõl.

,
.

• Az idõzítések jól vannak beállítva?
.
• A kismegszakító fel van

kapcsolva?
• Ellenõrizze, hogy a szag nem a szobában 

levõ bútorokból, vagy kárpitból
származik.

• Ez egy kompresszor védelmi intézkedés
• Várjon 3 percet és a kompresszor beindul.

.
• A szoba túlságosan meleg volt a 

hõszivattyú bekapcsolásakor.
Várjon amig a szoba lehûl.

• A hõmérsékletet helyesen áll\totta be?
.

• Hûtõközeg áramlás hangja
- A kompresszor indításakor és leállásakor

hûtõközeg áramlási zaj elõfordulhat.
.

• A beltéri egység hõcserélõje.
- Hûtés üzemmódban elõfordulhat, hogy a

víz fagyása és olvadása miatt 
hanghatás keletkezik a beltéri egység
hõcserélõjében.

• Víz hang
- A hõszivattyú indulásakor és leállásakor,

a vízcsövekbõl áramlási zaj hallható.
• Leolvasztás  

- A leolvasztás közben, az olvadó víz
hangokat bocsájthat ki.
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Jelenség                                        Magyarázat    Oldal
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Hulladék kezelés

HULLADÉK:  Ne válogatás nélkül, háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló
anyagot. Válogassa szét a mûanyag és papír hulladékot és szelektív gyûjtõbe tegye.

A csomagolóanyagnak és elektronikai hulladéknak  háztartási szemétként történ[ kidobása tilos.
Az elektronikai hulladék kezelésének módja:
A) Az elektronikai hulladékot vigye a megfelelõ gyûjtõhelyre vagy hulladékudvarba

Ezeken a helyeken térítésmentesen beveszik.
B) Ha egy egy azonos funkciójú új készüléket vásárol, az új készülék eladója

térítésmentesen visszaveszi a selejtes régi berendezést.
C) A gyártó, vagy importõr is térítésmentesen visszafogadja a leszerelt használhatatlan

berendezést.
D) Mivel a selejtes készülékek is tartalmaznak értékes újrahasznosítható anyagokat,

fémhulladék gyûjtõk is foglalkoznak ezen anyagok begyûjtésével.
Ezen berendezéseknek a természetbe történõ kidobása súlyos környezet károsítást
okozhat azáltal, hogy a bennük levõ veszélyes anyagok a talajba szivárogva, 
bekerülhetnek a táplálékláncba.

Ha ezt a hõszivattyút az Európai Únión belül használja, a következõket 
tartsa be:
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