
 

- 1 -  

                              
 

 
 
 

 
ERAS ON-OFF Hőszivattyú 

R32, & WiFi Használati útmutató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 -  

 

 

 

 

 

 

  
Köszönjük, hogy hőszivattyúnkat használja medencéjének fűtésére, ha a környező hőfok -7 
és 43°C fok között van medencéjét felfűti és a beállított hőfokon fogja tartani.  

 

Figyelem: Ez az útmutató tartalmazza az összes szükséges információt a hőszivattyú 
üzembe helyezéséhez és használatához. 

Az üzembe helyező köteles elolvasni a használati útmutatót és figyelemmel követni a 
kivitelezés és karbantartás követeléseit. 

Az üzembe helyező felelős a termék üzembe helyezéséért és köteles a gyártó összes 
útmutatóját és előírását követni. Helytelen, útmutatóval szembeni üzembe helyezése nem 
garantálja a teljes működést.  

A gyártó nem vállal semmilyen felelőséget bármilyen kár bekövetkezése esetén, ha az 
üzembe helyező nem az útmutató szerint járt el. Bármilyen más használat, amely nem áll 
kapcsolatban a gyártó által szánt célra, veszélyesnek fog nyilvánulni. 

Veszély: Ne próbálja meg felgyorsítani a jégtelenítési, vagy tisztítási folyamatot.  

A készüléket olyan szobában tárolja, amelyben nincs jelen semmilyen hőt sugárzó dolog 
(mint például: nyílt láng vagy működésben lévő elektromos hősugárzó). 

A hűtőfolyadéknak nincs semmilyen szaga R32. 

Megjegyzés: A gyártó biztosíthat más lehetséges példákat vagy elláthat egyéb információval 
a hűtőfolyadék szagáról. 
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Veszély: Kérjük téli időszakban, vagy ha környezeti hőmérséklet 0°C fok alatt van, 
Hőszivattyút téliesíteni kötelező, különben fagyás miatt a titán hőcserélő megsérülhet, ebben 
az esetben, a garancia megszűnik. 

Veszély: Kérjük mindig kapcsolja le az áramforrást abban az esetben, ha be akar nyúlni a 
hőszivattyú belső tárolójába, mert magas felszültség található benne. 

Veszély: Kérjük tartsa a vezérlő kijelzőt száraz környezetben, vagy zárt helyen, hogy 
elkerülje  a  sérülés lehetőségét a pára által. 

 

 

1. Specifications 

1.1   
 

 Model R03Hs  R06Hs  R09Hs R12Hs R14Hs 

Fűtési teljesítmény       

Levegő 26 C/ Víz 25 C kW 
3.9 6.5 9.3 12.6 14.2 

Áram felvétel KW 0.75 1.05 1.5 2.05 2.45 

COP  5.20 6.19 6.2 6.15 5.8 

Fűtési teljesítmény       

Levegő 15 C/ Víz 26 C kW 
3.0 4.7 6.7 9.1 10.5 

Áram felvétel kW 0.70 1.02 1.45 1.98 2.36 

COP  4.29 4.61 4.62 4.6 4.45 

Maximum medence térfogat m³ 20 25 35 65 75 

Áram erő A 3.4 4.6 6.5 9.1 10.9 

 V/Ph/Hz 230 /1/ 50 

Vezérlő     Digitális /LED 

Hőcserélő     Titanium  

Compresszor   1 

Elhelyezés  Vízszintes      

Hűtőközeg   R32  
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Ventilátor teljesítmény W 18 25 25 55 100 

Ventilátor sebesség ford/min 830~870  

   

Zaj terhelés (1m) dB(A) 42 44 45 47 49 

Csatlakozás mm D 50 

Ajánlott Áramlási sebesség m³/h 1.7 2.6 3.7 5.2 6.0 

       

 

 

* Above data are subjects to modification without notice. 

 

 

2. Méretezés 

 

                      

Unit: mm 

Model R03Hs 

R06Hs 

R09Hs 

R12Hs 

R14Hs 

A 850 930 1002 
B 485 640 662 
C 182.5 145 170 
D 300 350 350 
E 270 330 330 
F 253 280 302 
G 510 523 590 
H 160 300 350 

 I 103 100 116 
J 22 27 35 
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3. Üzembe helyezés és csatlakozás 

3.1 Jegyzetek 

A gyártó csakis a hőszivattyút biztosítja. Minden más elem, beleértve a bypass-t ha szükséges, a használónak, vagy az 

üzembe helyezőnek kell biztosítania. 

Figyelem: 

Kérjük vegye figyelembe a következő szabályokat a hőszivattyú üzembe helyezésénél: 

- Áramlási irányok pontos bekötése. 

-Használjon bypass átkötőt abban az esetben ha a vízáramlás nagyobb, mint 20%, az engedélyezett hőátalakítóban. 

-A hőszivattyú legyen magasabban, mint a medence. 

-Mindig helyezze szilárd talajra és használja a gumikorongokat, ami által elkerülheti a rezgés és hangos zajt. 

-Mindig tartsa függőlegesen. Ha egy más szögben van elhelyezve várjon 24 órát az elindítása előtt. 

 

3.2 Hőszivattyú elhelyezése  

Az eszköz rendeltetés szerint fog  működni amíg a következő 3 dolog jelen van:  

1. friss levegő – 2. Áram – 3. Medence szűrő 

Az eszköz elhelyezhető bármilyen kinti helyen is, amennyiben tartva van a minimum távolság más tárgyaktól (lásd a 

lenti rajzon). Vegye fel a kapcsolatot üzembe helyezőjével egy benti medence esetén. Szeles helyen üzembe helyezni 

nem okoz problémát, gázfűtés közelében azonban igen.  

Figyelem: Ne helyezze zárt szobába, aminek légtere limitált és ugyan azt a levegőt kellene használnia, vagy 

blokkolhatja több levegő használatára. Ilyen helyiség blokkolja a friss levegő áramlását, aminek hatására csökkenhet a 

hatékonysága és megakadályozhatja az elegendő hő előállítását. 

Lásd a rajzot lejjebb a minimum méretekért. 
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3.3 Távolság a medencéjétől 

A hőszivattyút általában egy 7.5 m-nél távolabb nem ideális elhelyezni a medencétől. 
Minél messzebb van a medencétől, annál nagyobb a hőveszteség a csövekben. Mivel 

a csövek főképp a föld alatt futnak kicsi a hőveszteségűk tanácsos hőszigetelést 
elhelyezni nagyobb csőszakasz esetén. Körülbelüli hővesztesége 20 m-en 0.6 kWh 

(2,000 BTU) minden 5°C különbség a medencében lévő víz hőfoka és a talaj 
hőmérséklete, ami körbeveszi a csövet. Ez növeli az üzemben idejét + 3%-5%-al. 

 

3.4 visszacsapó szelep telepítése 

Megjegyzés: Ha automata adagoló rendszer van a klór és savak (pH) adagolásához, 
fontos megvédeni a hőszivattyút magas kémiai koncentrációtól, amely korrodálhatja a 
hőcserélőt. Ebből az okból kifolyólag a hasonló eszközöket muszáj a folyásiránynak 
megfelelő csőbe helyezni a hőszivattyúnak és ajánlott visszacsapó szelepet, hogy 

meggátolja a visszaömlést. 

Bármilyen hiba esetén, ha nem a leírtak alapján jártak el, a garancia nem fedezi azt. 
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3.5 Elhelyezés és bekötés 

 

 

3.6 Megkerülő Bekötés ( bypass ) 

 

3.7 A hőszivattyú optimális működése elérése érdekében a gáz nyomás legyen 22 +2 bár. 

 

 Out           In 

 

  

Így állítsa be a a bypass-t: 

• nyissa ki mind a három szelepet 

• lassan zárja be az 1-es szelepet 
amíg a víznyomás meg nem 
növekedett pontosan 100-200 g-
re  

• zárja be a 3-as szelepet 
pontosan félúton mikor beállítja a 
gáz nyomást a hűtőrendszerben  

• ha a kijelző azt írja "ON" 
vagy error code 25, zárja 
be az 1-es szelepet lépéstől 

    
    

     

       
  

 

Medencébe
 

Szűrőből 
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A nyomás leolvasható a nyomásmérőről közvetlen a kontroll panel mellett. Ezek a feltételek mellett a 

vízáramlás az eszközök optimális lesz. 

Megjegyzés: Bypass nélküli beállítás, vagy helytelen bypass használattal a beállítás nem optimális 

hőszivattyúzást fog okozni, ami kárt okozhat az eszközben, ami a garanciát megszűnteti. 

 

3.7 Elektronikus kapcsolat 

 

Megjegyzés: Attól még, hogy a hőszivattyú el van különítve a medence többi részétől, ez csak az elektromos 

áramlást állítja meg a vízhez éréstől. Leföldelés továbbra is kötelező, hogy védelmet adjon rövidzárlatok 

ellen az eszközben.  

 

Mielőtt csatlakoztatja az eszközt, biztosítsa, hogy az áramforrás feszültsége megegyezik a hőszivattyú 

működési feszültségével. 

Ajánlott a hőszivattyút csatlakoztatni egy áramkörhöz a saját biztosítékával, vagy áramkör megszakítóval, és 

használni megfelelő kábelezést (lásd: lent). 

Csatlakoztassa az elektromos kábeleket a terminal block jelölése ’ POWER SUPPLY ’. 

Egy második terminal block, jelölése ’WATER PUMP’ az első mellett található. A szűrő szivattyú (max. 5 A / 

240 V) itt csatlakoztatható a második terminal blockhoz. Ez engedi a szűrő szivattyúnak, hogy a hőszivattyú 

kontrollálja.  
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Megjegyzés: A három fázisos modellek esetén, két fázis megcserélése okozhatja az 
elektromos-motorok visszafelé működését, ami kárban végződhet. Ez miatt, az eszköz el 
van látva egy beépített védelmi szerkezet, ami megtöri az áramkört abban az esetben, ha a 
kapcsolat nem megfelelő. Ha a piros LED felvillan a védelmi eszköz felett, meg kell cserélni 
a kapcsolatot. 

Model Volt (V) Kismegsza
kító (A) 

 (A) Kábel átmérő 

(max. 15 m) 

R03-Hs 220~240 16 3.4 3x 1.5  

R06-Hs 220–240 16 4.6 3x 1.5  

R09-Hs 220–240 16 6.5 3x 2.5  

R12-Hs 220–240 20 9.1 3x 2.5  

R14-Hs 220–240 20 10.9 3x 2.5  
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Megkezdés 

 

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy melegítse a medencét a hőszivattyú, a szűrő szivattyúnak működnie 

kell, hogy körbe forgassa a vizet. A hőszivattyú nem fog elindulni abban az esetben, ha nincs forgatva a víz. 

Ha mindent bekötött és leellenőrizte, vigye végebe a következő lépéseket. 

1. Kapcsolja be a szűrő szivattyút. Keressen szivárgást és bizonyosodjon meg arról, hogy a víz be- és 

kiömlik a medencébe/-ből. 

2. Dugja áramba a hőszivattyút és nyomja meg az On/Off gombot a panelon. Az eszköz el fog indulni 

amint lejár az időhalasztás. (lásd lejjebb) 

3. Pár perc után nézze meg, hogy a levegő, amit az eszköz kifúj, hideg-e. 

4. Ha kikapcsolja a szűrő szivattyút az eszköznek is automatikusan ki kéne kapcsolnia, ha nem, állítsa át 

a folyásérzékelő kapcsolót.  

5. Hagyja, hogy a hőszivattyú és a szűrő szivattyú 24 órán át működjön mielőtt megpróbálná beállítani 

a kívánt hőfokot. A hőszivattyú meg fog állni ezen a ponton. Ez után automatikusan újra fog indulni 

mikor a medence hőfoka 2 fokkal lejjebb esik, mint a beállított.  

 

Függően a medence kezdeti hőfokától és a levegő hőfokától, talán több napba is eltelhet mire a medence a 

megfelelő hőfokra melegszik.  

 

Víz áramló kapcsoló: Fel van szerelve egy áramlás szabályzó kapcsolóval, hogy megakadályozza a 

hőszivattyút abban, hogy a víz a nem megfelelő áramlási arányban legyen. Kikapcsol, ha a szivattyú 

kikapcsol és bekapcsol, ha a szivattyú bekapcsol. Hogyha a medence vízszintje 1 m-el magasabban vagy 

alacsonyabban van a hőszivattyú automata beállító gömbjénél, a beszerelőjének lehetséges maga kell 

beállítsa. 

Időcsúszás- A hőszivattyúnak beépített 3 perces indításkésleltetője van, hogy megvédje az áramköröket és 

elkerülje a túlzott kapcsolati feszültséget. Az eszköz automatikuson újra fog indulni ez után az idő után. Akár 

egy kis energia zavarás is képes megakadályozni ezt a késedelmet és az eszköz nem fog újra indulni. Újabb 

zavarás ez idő alatt nem fogja befolyáslni az újabb 3 percet. 
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Beszívott levegő a hőszivattyú által magas hűtéssel van ellátva az eszköz fűtése miatt, ami benedvesítheti a 

ventillátorokat a párásítón. Magas mértékű lehet a kondenzáció, akár több liter óránként magas 

páratartalom mellett. Ez összetéveszthető lehet egy szivárgással. 

     

    

10M Jel elvezetékelése 

1. Helyezze be a 10M 
jelhuzal egyik oldalát a 
vezérlőhöz való 
csatlakozáshoz. 

2. A másik oldalt át kell 
húzni a lyukon, mint a 
harmadik kép mutatja. 

3. Ezután csatlakoztassa a 
gép belsejében lévő PC-
kártyához: a barna --- az 
első csatlakozás; a kék --- 
második; a zöld sárga --- 
harmadik. 

 

    

1. Csatlakoztassa a 
tápvezetéket a fehér lyukon 
keresztül, ahogy a képen 
látható. 

2. Rögzítse a másik oldalt az 
elektromos doboz belsejében 
lévő kötésekre 

.   

    

Vízszivattyú Bekötése 

1. Csatlakoztassa a szivattyú 
vezetékét a fehéren jelölt 
lyukon keresztül 

2. Rögzítse a másik oldalt az 
elektromos doboz belsejében 
lévő kötésekre 

. 
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5. Elektromos bekötés 

5.1 WiFi Úszómedence-hőszivattyú bekötése  

 R03 Hs / R06 Hs /R09 Hs 
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Megjegyzés 

(A fenti elektromos kapcsolási rajzok csak tájékoztató jellegűek. 

(2) Az úszómedence hőszivattyúját jól földelni kell, bár az egység hőcserélője elektromosan 
el van szigetelve az egység többi részétől. A készülék földelése még mindig szükséges. 

 

 

Kismegszakító biztosítékot (nem olvadó) látótávolságon belül kell elhelyezni, és könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie az egységtől. Ez a kereskedelmi és lakossági hőszivattyúknál általános 
gyakorlat. Megakadályozza a felügyelet nélküli készülékek távirányítós bekapcsolását, és lehetővé 
teszi az egység áramellátásának kikapcsolását az egység karbantartása közben. 
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6Folyadék kristályos kijelző 

 

 

Amikor a hőszivattyú működik vagy készenléti állapotban van, a LED-kijelző a belépő víz 
hőmérsékletét és a beállított hőmérsékletet mutatja 

 

 

6.2   Start/Stop. 

 

   a hőszivattyú indításához, Röviden nyomja meg a gombot a fő interfészre 
váltáshoz.  Hosszan nyomja meg az 1 másodpercet a be- és kikapcsoláshoz. Hosszan 
nyomja meg az 5 másodpercet a feloldáshoz 

. 

 Hőszivattyú kikapcsolása.   
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6.3  Fűtés / Hűtés / automatikus módot 

: 

  Fűtési mód, Hűtés üzemmód, Automatikus üzemmód egymás után vált, ha ezt 
a gombot folyamatosan lenyomja. 

  

 

6.4  Óra és időzítés beállítására szolgál 

.  

 

6.4.1  Idő beállítása .  

 

   

gomb az óra beállításának megadásához, az alján lévő óra villog   az óra beállításainak 

megadásához a gombot a percbeállítás megadásához, a perc beállítások módosításával 

kombinálva, a beállítás befejeződött, nyomja meg a teljes beállítást és térjen vissza a fő 

menübe. 

 

6.5   Víz hőmérsékletének beállítása: 

Készenléti vagy üzemmódban nyomja meg a  gombot a kívánt vízhőmérséklet 
beállításához 

 

6.6  Automatikus start/stop  

Hosszan  nyomja  gombot, adja meg az 1. csoport időzítés be- és kikapcsolási 
beállításainak időbeállítását,  
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  gombot az óra beállításainak megadásához, nyomja meg  és  Az 

idő megváltoztatásához kattintson a gombra a beállítás befejezése után  

gombot a percek beállításához, nyomja meg a gombot  és  gomb az idő 

megváltoztatásához, a beállítás befejezése után kattintson a gombra a 
rendszeres leállítás beállításainak megadásához, a beállítás megegyezik az 
időzítési beállítással 

a beállítás befejezése után kattintson a gombra   

 

  

6.7  

Adat lekérdezés és beállítás futtatása 

Hosszan nyomja meg a gombot a paraméterek lekérdezésének állapotának megadásához.        

Utána a vagy  gombot a különböző paraméterek lekérdezéséhez.  A lekérdezés adatokban nyomja 

meg a gombot a paraméterbeállítási állapot megadásához, vagy a paraméter értékének 
megváltoztatásához, nyomja meg ismét a gombot a módosítás meghatározásához. A paraméter lekérdezés 

alatt nyomja meg a  gombot Vagy sokáig egyetlen művelet sem tér vissza a fő felületre 

Special note:  

Automatikus üzemmód ;  

Hűtés üzemmód      ;  

Kiolvasztás           ;  

Fűtés üzemmód        IKONOK;  

ICON  a WIFI jelek azonosítására szolgál, amelyek villognak, ha nem kapcsolódnak hálózathoz; Mindig 
bekapcsolva azt jelenti, hogy a wifi kapcsolat jól működik. 
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1. System Parameter: 

kijelzőn Jelentés Range Default Remarks 

P00 Memória 0（No）\1（Yes） 1 Adjustable 

P01 Napi ciklus jele 0（No）\1（Yes） 1 Adjustable 

P02 A víz hőmérséklet-különbség  2-10℃ 3 Adjustable 

P03  Víz hőmérséklet-különbség a 
megálláshoz 

0-3℃ 0 Adjustable 

P04 A fűtés leolvasztási időtartamra  30-90Min 40Min Adjustable 

P05 Kiolvasztás kezdő hőmérséklete 
(párologtató tekercs 
hőmérséklete) 

-30—0℃ -3℃ Adjustable (a 
mínuszjel és 
az érték 
felváltva 
jelenik meg) 

P06 Leolvasztási kimeneti 
hőmérséklet (párologtató tekercs 
hőmérséklete 

 

2-30℃ 20℃ Adjustable 

P07 Fűtés Kiolvasztási idő 1-15Min 8Min Adjustable 

P08 Kompresszor gáz 
hőmérsékletének védelmi értéke 

95-120℃ 118℃ Adjustable 

P09 Max. a víz beállított hőmérséklete 40~65 40 Adjustable 

P10 Vízszivattyú üzemmód 0（Special）\         
1（Normal） 

1 Adjustable 

P11 A vízszivattyú leállási ideje a víz 
beállított hőmérsékletének 
elérése után 

3-20min 15 Adjustable 

P13 Fűtési / hűtési lehetőség 0(Hűtés)/ 1 Adjustable  
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 1（Hűtés/Fűtés）/ 

2（Csak Fűtés） 

P14 Elektronikus tágulási szelep 
működési ciklusa 

20s ～90s 30s Adjustable 

P15 Szuper hőbeállítás mértéke -15℃～15℃ 3℃ Adjustable 

P16 Tágulási szelep kényszeresen 
nyitott gáz hőmérséklet. 

80℃～110℃ 100℃ Adjustable 

P17 Elektronikus tágulási szelep 
nyitási beállítása (leolvasztás 
alatt) 

20～450P 400P 3 digits visible 

P18  
Elektronikus tágulási szelep 
minx. Nyitási beállítás 

50～200P 150P 3 digits visible 

P19 Elektronikus tágulási szelep kézi 
beállítása 

20～450P 350P Adjustable 

P20 Elektronikus tágulási szelep kézi / 
automatikus beállítás opció 

0 (No) /1(Yes) 1 0: KÉZI   /    
1：Automatikus 

P21 szuperhőbeállítás (hűtés) -15℃～15℃ -2℃ Adjustable 
(Invalid )  

P22 A tágulási szelep maximális gáz-
hőmérséklete túlmelegedés 
szabályozással 

80℃～100℃ 90℃ Adjustable 

P23 A tágulási szelep kinyit, ha 
környezeti hőmérséklet  ≤27 ℃ 

20～500P 350P Állítható 
(hűtés közben 
hatékony) 

P24 A tágulási szelep kinyílik, ha a 
környezeti hőmérséklet 27 ° C 

 mbient temperature ≤38 ℃ 

20～500P 400P 

P25 Expansion valve opening when  
ambient temperature is ＞38 ℃ 

20～500P 450P 

P26 Helyszín  1~99 1  

A00 A belépő víz hőmérséklete -9~99℃  Pillanatnyi 
érték 
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A01 Víz kilépő hőmérséklete -9~99℃  Actual 
measurement 

A02 Párologtató tekercs hőmérséklete 
(fűtési üzemmódban) 

-9~99℃  Actual 
measurement 

A03 Hűtő gáz hőmérséklet. 0~125℃  Actual 
measurement 

A04 Környezeti hőmérséklet -9~99℃  Actual 
measurement 

A05 Gáz hőmérséklet -9~99℃  Actual 
measurement 

A06 A tágulási szelep tényleges 
nyitása 

150~480P  Actual 
measurement 

 

 

8. Hibajelentések 

8.1 Hibakód kijelzés a LED vezérlőn 

 

Üzemzavar 
Error KÓD Megoldások 

 

A hőcserélő érzékelő meghibásodása Er P1 Ellenőrizze vagy cserélje ki az érzékelőt 

Gáz-hőmérséklet érzékelő 
meghibásodása 

Er P2 Ellenőrizze vagy cserélje ki az érzékelőt 

A belépő víz hőmérséklet-érzékelőjének 
meghibásodása 

Er P3 Ellenőrizze vagy cserélje ki az érzékelőt 

A kimenő víz hőmérséklet-
érzékelőjének meghibásodása 

Er P4 Ellenőrizze vagy cserélje ki az érzékelőt 

A belépő víz és a kilépő víz 
hőmérséklete közötti különbség túl nagy 
hiba 

Er P6 Túl alacsony áramlás.  

2.Ellenőrizze szűrőt vagy szivattyút vagy 
előszűrőt. 
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A külső hőmérséklet érzékelő 
meghibásodása 

 

Er P7 

Ellenőrizze vagy cserélje ki az érzékelőt 

Gázszívó érzékelő meghibásodása Er P8 Ellenőrizze vagy cserélje ki az érzékelőt 

Rendszer Alacsony nyomás elleni 
védelem 

 

Er P9 1. Ellenőrizze, hogy van-e gázszivárgás, töltse 
fel újra a hűtőközeget 

2. Cserélje ki a szűrőt vagy a kapillárt 

Fagyás elleni védelem télen 

 

Er PC Üzemeltesse a szivattyút ha nincs téliesítve 

Fagyás elleni védelem télen 

 

Er PC Fűtési üzemben szivattyú üzemben vagy 
téliesítése a hőszivattyúnak 

A vízáramlás meghibásodása 

 

Er PL 1. Az új telepítésnél ellenőriznie kell a 
vízszivattyú víz áramlását, illetve irányát 

2. Az új telepítésnél ellenőriznie kell, hogy 
van-e levegő a vízrendszerben. 

3. Ellenőrizze a vízáramlás kapcsolót 

. 

A kimenő víz hőmérséklete túl alacsony 
a hűtéshez 

Er 2 1. A víz áramlása túl kicsi. 

2. Ellenőrizze a megkerülőt vagy a 
vízszivattyút. 

A gáz hőmérséklete túl magas 

.  

 

 

Er 3 

1. Cserélje ki a kompresszor kisülési 
hőmérséklet érzékelőjét. 

2. Csatlakoztassa vagy tisztítsa meg a 
kompresszor kisülési hőmérséklet érzékelőjét, 
és csomagolja be szigetelőszalaggal. 

3. Cserélje ki a vezérlőt vagy a PC kártyát 

. 

Rendszer magasnyomású védelem 

Er 4 1. Hőszivattyú hűtőbordái koszosak nem tud 
elegendő levegőt beszívni 

2. Tisztítsa meg a vízszivattyút vagy a 
vízszűrőt 
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Kommunikációs hiba Er 8 csatlakozások ellenőrzése 

Kiolvasztás 
Leolvasztási 
utasítás 

 

 

8.2 Egyéb meghibásodások és megoldások (nincs kijelző a LED vezetékvezérlőn) 

 

Meghibásodások 

 

Kijelzőn OKOK Megoldás 

Hőszivattyú 
nem működik  

LED kijelzőnek nincs képe Nincs energiaforrás 
Ellenőrizze, hogy a kábel 
és az áramkörmegszakító 
csatlakozva vannak. 

LED kijelző az aktuális időt 
mutatja 

A hőszivattyú készenléti 
üzemmódban van 

Indítsa el a hőszivattyút. 

LED kijelző a víz aktuális 
hőfokát mutatja 

1.Víz elérte a beállított hőfokot, 
hőszivattyú állandó hőfokon van 
2. Hőszivattyú éppen elindult 
3. Kiolvasztás alatt van 

1. Bizonyosodjon meg a 
víz hőfokának beállításáról 
2. Indítsa el a hőszivattyút 
pár perc után 
3. LED kijelzőn az kéne 
látható legyen, hogy 
Deforsting 

A víz hőfoka 
csökken 
miközben fűtés 
módban van 

LED kijelző jelzi a víz valós 
hőfokát és nincs hibakód 
jelzése 

1. hibás rossz mód beállítás 
2. Az illusztráció rossz értéket 
mutat 
3. Irányító hiba 

1. Állítsa át a módot 

2.Cserélje ki a hibás LED 
kijelzőt, majd ellenőrizze le 
az állapotot miután 
megváltoztatta a módot, 
bizonyosodjon meg a víz 
ki- és bemeneti hőfokáról  
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Rövid üzemidő 
LED kijelző jelzi a víz valós 
hőfokát, nincs hibakód 
jelzése 

1. A ventilátor nem pörög 
2. Nincs elég levegő mozgás 
3. Nincs elég hűtőfolyadék 

1. Ellenőrizze a 
kábelkapcsolatot a motor 
és a ventilátor között, ha 
kell cserélje ki őket 
2. Ellenőrizze a 
hőszivattyú helyét és 
távolítson el minden 
tárgyat, ami 
akadályozhatja a 
légmozgást 
3 Cserélje ki, vagy javítsa 
meg a hőszivattyút 

Beázás Beázás a hőszivattyún 
 
1. Víz szivárgás 

1. Nem működik 
2. Ellenőrizze a titánium 
hőátalakítót óvatosan, 
hogy van-e bármi hibája 

Túl sok jég van 
a párologtatón 

Túl sok jég van a 
párologtatón 

 

1.Ellenőrizze a hőszivattyú 
helyét és távolítson el 
minden tárgyat, ami 
akadályozhatja a 
légmozgást 
2. Javítsa vagy cserélje ki 
a hőszivattyút 

 

- Ellenőrizze sűrűn vízforrását, hogy elegendő víz jut-e a rendszerbe. Ha levegő juthat a csövekbe, 
csökkenti a víz áramlását. 

- Takarítsa sűrűn medencének a szűrőjét, hogy elkerülje a hőszivattyú károsodását dugulástól vagy 
piszkos víztől. 

- Csatlakoztassa le a szivattyút és a hőszivattyút abban az esetben ha sokáig nem fogja használni, 
főleg télen. 

- Minden esetben nézze meg, hogy az eszköznek van-e elegendő vize mielőtt elindítaná azt. 

- Miután téliesített, ajánlott a hőszivattyút egy hideg elleni védőeszközzel lefedni. 

- Ha az eszköz működésben van, mindig lesz egy kis víz alatta (Kondenzvíz) 

 

WIFI vezérlő funkció specifikáció 
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1, Android WIFI modul beállítása lépései ： 

Keressen rá a „Smart Heatpump” kifejezésre és a hozzá 

tartozó ikonra a Google Play alatt 

. 

            

 1. lépés: Győződjön meg arról, hogy a telefon sikeresen csatlakozik a wifi-hez 

 λ Kapcsolja be telefonján a WIFI-t és csatlakoztassa a WIFI-hez ， a WIFI-t az 
internethez kell csatlakoztatni ， az alábbi képen látható ， Sikeresen 
csatlakozik a WIFI-hez „pwjsb”kiválasztott hálózat 

 ； 

 

2. lépés: 
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Nyissa meg az APP alkalmazást a telefonon, írja be a fiókot és a jelszót a 
bejelentkezéshez, mint az alábbi képeken. (Ha fiók nélkül van, kérjük, regisztráljon 

egyet a következő lépésekkel) 

   

3. lépés: 
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Bejelentkezés után válassza az „eszköz hozzáadása” lehetőséget. Ezután megkapja a 

tippeket a következő képen.   

4-1. Lépés: 

Jegyzet : 

Ugyanakkor eljutunk a hőszivattyú vezérlőpaneljéhez, hogy működtessük a wifi 
kapcsolatot. (Két lehetősége van a wifi kapcsolatra. Az első az Intelligens mód, a 
második az AP mód.) 

 

Intelligens üzemmód 

Nyomja meg a vezérlőgombot  +  +  egyidejűleg 3 másodpercig 

együtt. Ha sikeresen belép az Intelligens illesztés módba, nyomja meg a gombot  

gyorsan villogni fog. 

 

És akkor visszatérhetünk a telefonos APP-hoz, hogy rá kattintsunk a "SET lámpa 
gyorsan villog" gombra az APP felületen. Ezután írja be a wifi jelszavát, és nyomja meg a 
„Tovább” gombot. Miután a folyamat elérte a 100% -ot, fiókját sikeresen összehangoljuk a 
hőszivattyúval 

.   
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VAGY 4-2 lépés: 

Ha az intelligens módú kapcsolat nem sikerült, próbálja ki az APP 

módot. 

APP üzemmód működése 

. 

Nyomja meg a vezérlőgombot  +  +  egyidejűleg 3 másodpercig 

együtt. Ha sikeresen belép az Intelligens illesztés módba, nyomja meg a gombot  

lassan villogni fog. 

Ezután visszatérhetünk a telefonos APP-hoz, és rákattinthatunk az „APP mód” elemre. A 
„SET lámpa lassan villog” az APP felületen. Ezután írja be a wifi jelszavát, és nyomja meg a 

„Tovább” gombot. Megjelenik a „SmartLife XX” felület. Nyomja meg a „Csatlakozáshoz” 
gombot, majd automatikusan a wifi felületre ugrik, ott lesz egy „SmartLife XX” ， kattintson 
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a „SmartLife xx” elemre, hogy csatlakoztassa ezt a wifit. Ezután térjen vissza a telefonos 
APP-hoz, hogy megvárja, amíg a folyamat eléri a 100% -ot, fiókja sikeresen illeszkedik a 

hőszivattyúhoz. 

    

  

5. lépés. Működtesse a hőszivattyút az App. 
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 Rendszerparaméter lekérdezés 

Kattintson a Rendszer paraméter elemre, és elolvashatja az összes futó 

információt. 

    

 

2. Az IOS WIFI modul beállításának lépései ： 

Keresse meg az „Intelligens hőszivattyút” és a hozzá tartozó 

ikont az Appstore alatt. 

 

 1. lépés: Győződjön meg arról, hogy a telefon sikeresen csatlakozik a wifi-hez 
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λ Kapcsolja be telefonján a WIFI-t, és csatlakoztassa a WIFI-hez ， a WIFI-t az 
internethez kell csatlakoztatni ， az alábbi képen látható ： Sikeresen csatlakozik a 
WIFI „WX-CHICO” -hoz ； 

                  

2. lépés: 

Nyissa meg az APP alkalmazást a telefonon, írja be a fiókot és a jelszót a 
bejelentkezéshez, mint az alábbi képek. (Ha fiók nélkül van, kérjük, regisztráljon egyet 

a következő lépésekkel) 
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3. lépés: 

Bejelentkezés után válassza az „eszköz hozzáadása” lehetőséget, csatlakoztassa az 
eszközt. Ezután megkapja a tippeket a következő képen. 
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4-1. Lépés: 

Jegyzet : 

Ugyanakkor eljutunk a hőszivattyú vezérlőpaneljéhez, hogy működtessük a wifi 
kapcsolatot. (Két lehetősége van a wifi kapcsolatra. Az első az Intelligens mód, a 
második az AP mód.) 

 

Intelligens üzemmód. 

Nyomja meg a vezérlőgombot  +  +  egyidejűleg 3 másodpercig 

együtt. Ha sikeresen belép az Intelligens illesztés módba, nyomja meg a gombot  

gyorsan villogni fog. 

És akkor visszatérhetünk a telefonos APP-hoz, hogy az APP felületen kattintson a 
"Megerősítés" gombra. Ezután írja be a wifi jelszavát, és nyomja meg a „Next” gombot. 
Miután a folyamat elérte a 100% -ot, fiókját sikeresen összehangoljuk a hőszivattyúval. 
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VAGY 4-2 lépés: 

Ha az intelligens módú kapcsolat sikertelen, próbálkozzon az AP illesztési 
móddal. 

AP üzemmód működése. 

Nyomja meg egyszerre 3 másodpercig a + + vezérlőgombot. Ha 

sikeresen belép az Intelligens illesztés módba, a gomb lassan villog. 

És akkor visszatérhetünk a telefonos APP-hoz, hogy rá kattintsunk az "AP Mode" 
gombra az APP felületen. Ezután írja be a wifi jelszavát, és nyomja meg a „Tovább” gombot. 
akkor automatikusan a wifi felületre ugrik, ott lesz egy „SmartLife XX” ， kattintson a 
„SmartLife xx” gombra, hogy csatlakoztassa ezt a wifit. Ezután térjen vissza a telefonos 
APP-hez, hogy megvárja, amíg a folyamat eléri a 100% -ot, fiókja sikeresen illeszkedik a 
hőszivattyúhoz. 

 

  



 

- 33 -  

  

 

5.1 Időzítő beállítása 

A fő felületen kattintson a „ ” gombra az időzítő beállításának megadásához, kattintson az 

időzítés hozzáadásához 

Az időzítő beállításában csúsztassa felfelé és lefelé az órát / percet az időzítő  
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interfész jobb oldalát, és csúsztassa balra. Megjelenik a „Készüléknév módosítása”, 
az eszköz megosztása „Eszköz megosztása”. Ha megosztja készülékét más 
készülékkel, akkor a hőszivattyú több fiókkal is könnyen irányítható, ismételt 
egyeztetés nélkül 

.  

  



 

- 35 -  

5.3 Teljes rendszer információt olvashatja illetve vezérelheti 

 

 

 

 


	3. Üzembe helyezés és csatlakozás
	3.1 Jegyzetek
	A gyártó csakis a hőszivattyút biztosítja. Minden más elem, beleértve a bypass-t ha szükséges, a használónak, vagy az üzembe helyezőnek kell biztosítania.
	Figyelem:
	Kérjük vegye figyelembe a következő szabályokat a hőszivattyú üzembe helyezésénél:
	- Áramlási irányok pontos bekötése.
	-Használjon bypass átkötőt abban az esetben ha a vízáramlás nagyobb, mint 20%, az engedélyezett hőátalakítóban.
	-A hőszivattyú legyen magasabban, mint a medence.
	-Mindig helyezze szilárd talajra és használja a gumikorongokat, ami által elkerülheti a rezgés és hangos zajt.
	-Mindig tartsa függőlegesen. Ha egy más szögben van elhelyezve várjon 24 órát az elindítása előtt.
	3.2 Hőszivattyú elhelyezése
	Az eszköz rendeltetés szerint fog  működni amíg a következő 3 dolog jelen van:
	1. friss levegő – 2. Áram – 3. Medence szűrő
	Az eszköz elhelyezhető bármilyen kinti helyen is, amennyiben tartva van a minimum távolság más tárgyaktól (lásd a lenti rajzon). Vegye fel a kapcsolatot üzembe helyezőjével egy benti medence esetén. Szeles helyen üzembe helyezni nem okoz problémát, gá...
	Figyelem: Ne helyezze zárt szobába, aminek légtere limitált és ugyan azt a levegőt kellene használnia, vagy blokkolhatja több levegő használatára. Ilyen helyiség blokkolja a friss levegő áramlását, aminek hatására csökkenhet a hatékonysága és megakadá...
	Lásd a rajzot lejjebb a minimum méretekért.
	3.5 Elhelyezés és bekötés
	3.6 Megkerülő Bekötés ( bypass )

	Amikor a hőszivattyú működik vagy készenléti állapotban van, a LED-kijelző a belépő víz hőmérsékletét és a beállított hőmérsékletet mutatja
	a hőszivattyú indításához, Röviden nyomja meg a gombot a fő interfészre váltáshoz.  Hosszan nyomja meg az 1 másodpercet a be- és kikapcsoláshoz. Hosszan nyomja meg az 5 másodpercet a feloldáshoz
	.
	Hőszivattyú kikapcsolása.
	Készenléti vagy üzemmódban nyomja meg a gombot a kívánt vízhőmérséklet beállításához

