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Biztonság 1
1 Biztonság
1.1 Kezelésre vonatkozó
figyelmeztetések
A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása
A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása az
alábbiak szerint figyelmeztető
ábrákkal és jelzőszavakkal a lehetséges veszély súlyossága
szerint történik:
Figyelmeztető jelzések és jelzőszavak
Veszély!
Közvetlen életveszély
vagy súlyos személyi sérülések veszélye
Veszély!
Áramütés miatti életveszély
Figyelmeztetés!
Könnyebb személyi sérülés veszélye
Vigyázat!
Anyagi és környezeti károk kockázata
1.2 Általános biztonsági
utasítások
1.2.1 Hibás kezelés miatti
veszély
A hibás kezeléssel saját magát
vagy másokat veszélyeztethet,
és anyagi károkat okozhat.
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▶ Gondosan olvassa végig a
szóban forgó útmutatót, és
az összes kapcsolódó dokumentumot, különösen a "Biztonság" című fejezetet és a
figyelmeztető információkat.
1.2.2 Életveszély a sólé miatti
robbanások és égések
révén
Az etilén- és propilénglikol tartalmú folyadék folyékony és gőz
halmazállapotban is könnyen
gyulladó anyag. Lehetséges a
robbanásveszélyes gőz/levegő
keverék kialakulása.
▶ Tartson távol minden forróságot, szikrát, nyílt lángot és
forró felületet.
▶ Kerülje el a gőz/levegő keverék kialakulását. A sólé tartályát tartsa zárva.
▶ Vegye figyelembe a sóléhez
mellékelt biztonsági adatlapot.
1.2.3 Nem rendeltetésszerű
használat miatti veszély
Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén
a felhasználó vagy harmadik
személy testi épségét és életét
fenyegető veszély állhat fenn,
ill. megsérülhet a termék, vagy
más anyagi károk is keletkezhetnek.

3

1 Biztonság
A terméket csakis rendeltetésszerűen használja.
1.2.4 Kerülje el a maró
hatású sólé miatti
sérülésveszélyt
A sólé etilénglikolt tartalmaz,
egészségkárosító hatású.
▶ Ne kerüljön a bőrére vagy a
szemébe.
▶ Viseljen kesztyűt és védőszemüveget.
▶ Ne lélegezze be és ne nyelje
le.
▶ Vegye figyelembe a sóléhez
mellékelt biztonsági adatlapot.

idősebb emberekre már az ennél alacsonyabb hőmérsékletek
is veszélyt jelenthetnek.
▶ Válassza meg úgy a hőmérsékletet, hogy az ne legyen
veszélyes senki számára.

1.2.7 Hiányzó biztonsági
berendezések miatti
életveszély
A hiányzó biztonsági berendezések (pl. biztonsági szelep,
tágulási tartály) életveszélyes
forrázásokhoz és egyéb sérülésekhez vezethetnek, pl. robbanások miatt.
▶ Elismert szakemberrel vizsgáltassa meg, hogy a fűtőbe1.2.5 Kerülje el a forró és hideg
rendezés valamennyi szükséalkatrészek miatti égési
ges elzáróberendezése megsérülések veszélyét
van-e.
A hőszivattyú alkatrészein, főként a hidegkörnél, nagyon ala- 1.2.8 Kerülje el a fagyásos
sérülés veszélyét, amit
csony és nagyon magas hőméra hűtőközeggel való
sékletek lehetségesek.
érintkezés okoz
▶ Sehol se érjen hozzá a fűA terméket R 410 A hűtőközegtőberendezés szigeteletlen
gel üzemeléshez feltöltve szálcsővezetékeihez.
lítjuk. Ez klórmentes hűtőközeg,
▶ Ne távolítsa el a burkolat
az ózonréteget nem károsítja.
egyetlen darabját sem.
Az R 410 A nem tűzveszélyes
1.2.6 Használati melegvíz
és nem robbanásveszélyes. A
okozta forrázásveszély
kifolyó hűtőközeg a kilépés heA melegvíz elvételi helyeken
lyének megérintésekor fagyási
50 °C fölötti melegvíz-hőmérsérülést okozhat.
séklet esetén forrázásveszély
áll fenn. Kisgyermekekre vagy
4
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Biztonság 1
▶ Ha hűtőközeg folyik ki, a termék egyetlen alkatrészét se
érintse meg.
▶ Ne lélegezze be azokat a gőzöket vagy gázokat, amelyek
tömítetlenség miatt a hűtőközeg köréből távoznak.
▶ A hűtőközeg ne kerüljön a
bőrére vagy a szemébe.
▶ Ha a bőrére vagy a szemébe
hűtőközeg került, hívjon orvost.

– az épület azon adottságain,
amelyek a termék üzembiztonságát befolyásolhatják.

1.2.10 Szakszerűtlen
karbantartás
vagy javítás miatti
sérülésveszély és
anyagi károk
A terméken vagy a berendezés részein végzett önkényes
beavatkozás vagy kezelés miatt a termék üzembiztonsága
1.2.9 Veszély a termék
többé nem biztosított, és a jótálkörnyezetében
lás megszűnik.
bekövetkezett változások ▶ Semmilyen körülmények kömiatt
zött ne végezzen önkényes
A termék környezetének móbeavatkozást vagy kezelést
dosítása miatt a használó vagy
sem a terméken, sem a beharmadik személyek testi épsérendezés egyéb részein.
gét és életét fenyegető veszély ▶ Soha ne kísérelje meg saját
állhat fenn, ill. megsérülhet a
maga elvégezni a termék
termék, vagy más anyagi javak
karbantartását vagy javítását.
is károsodhatnak.
▶ Ne rongálja meg és ne távolítsa el a részegységek plomAz alábbiaknál semmilyen móbáit. A plombázott részegysédosítást sem szabad végezni:
geket csak feljogosított szak– a hőszivattyúnál
ember és a gyári vevőszolgá– a hőszivattyú környezetében
lat jogosult módosítani.
– a fűtővíz elmenő vezetékén
▶ A felülvizsgálatot és a karés biztonsági szelepén
bantartást végeztesse erre
– a víz- és elektromos tápvezejogosult szakemberrel.
tékeknél
– a hőszivattyú kondenzátumelvezető vezetékénél
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1 Biztonság
1.2.11 Fagykárok a nem
megfelelő felállítási hely
miatt
Fagy esetén fennáll a termék,
valamit az egész fűtésrendszer
károsodásának veszélye.
▶ Ezért győződjék meg arról,
hogy a fűtőberendezés fagy
esetén mindenképpen üzemben marad, és az összes helyiség megfelelően temperált.
A fűtésnek akkor is működnie
kell, ha egyes helyiségeket
vagy az egész lakást időlegesen nem használják!
A fagy elleni védelem és a kontrollberendezések csak akkor
aktívak, ha a termék kap áramot. A terméknek az elektromos hálózatra csatlakoztatott
állapotban kell lennie.
1.2.12 Fagykárok a helyiség
nem megfelelő
hőmérséklete miatt
Ha egyes helyiségekben túl alacsonyra van beállítva a hőmérséklet, nem zárható ki, hogy a
fűtése rendszer egyes részeit a
fagy károsíthatja.
▶ Gondoskodjon róla, hogy fagyos időben a fűtési rendszer
az Ön távolléte alatt is üzemben maradjon és minden helyiség megfelelően temperált
legyen.
6

▶ Feltétlenül vegye figyelembe
a fagyvédelemmel kapcsolatos utasításokat.
1.2.13 Fagykárok áramszünet
miatt
A szakember telepítéskor rákötötte a terméket az elektromos hálózatra. Nem zárható
ki, hogy áramkimaradás esetén a fűtőberendezés egyes
részegységeit a fagy tönkreteszi. Ha a terméket áramkimaradás esetén szükségaggregátról
akarja üzemkész állapotban tartani, akkor vegye figyelembe az
alábbiakat:
▶ Konzultáljon szakemberrel a
szükségaggregátor beszereléséről.
▶ Ellenőrizze, hogy a szükségaggregát műszaki paraméterei (frekvencia, feszültség,
földelés) megegyeznek a hálózati áram paramétereivel.
1.2.14 Üzemzavar a
berendezés helytelen
nyomása miatt
Annak megelőzése végett, hogy
a berendezést túl kevés vízzel
üzemeltesse és emiatt károsodások keletkezzenek, vegye
figyelembe az alábbiakat:
▶ Rendszeres időközönként
ellenőrizze a fűtőberendezésben az üzemi nyomást.
Kezelési útmutató aroTHERM 0020186654_02

Biztonság 1
▶ Feltétlenül tartsa be az üzemi újrahasznosítani vagy ártalmatnyomásra vonatkozó utasítá- lanítani lehessen.
sokat.
▶ Gondoskodjék arról, hogy a
hűtőközeg körében csak hi1.2.15 Működési zavarok nem
vatalos igazolvánnyal rendelmegfelelő áramellátás
kező, megfelelő védőfelszemiatt
reléssel ellátott szakemberek
A termék hibás működésének
végezhessenek karbantartást
elkerülése érdekében az áramvagy egyéb beavatkozást.
ellátás mindig maradjon a meg- ▶ A termékben levő hűtőközeadott értékek között:
get csak igazolvánnyal ren– 1 fázisú: 230 V (+10/-15%)
delkező szakemberekkel, az
~50Hz
előírásoknak megfelelően
– 3 fázisú: 400 V (+10/-15%) 3N
hasznosíttassa újra vagy ár~50Hz
talmatlaníttassa.
1.2.16 Kerülje a kifolyó
hűtőközeg miatt
keletkező környezeti
károkat
A termék tartalmazza az R 410
A hűtőközeget. A hűtőközeg
nem kerülhet a légkörbe. Az
R 410 A a kiotói jegyzőkönyvben feltüntetett fluor tartalmú
üvegházgáz, jelzése GWP 1725
(GWP = Global Warming Potential). Ha a légkörbe jut, üvegházhatása 1725-ször erősebb,
mint a természetes üvegházgáznak, azaz a CO2-nak.
A termékben lévő hűtőközeget
a termék ártalmatlanítása előtt
teljesen ki kell szívatni egy arra
alkalmas edénybe, hogy azután
az előírásoknak megfelelően
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1.3 Rendeltetésszerű
használat
1.3.1 Műszaki színvonal
A Vaillant aroTHERM hőszivattyúrendszerek a technika
jelenlegi állása és az elfogadott
biztonságtechnikai szabályok
szerint készülnek. Mindazonáltal szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén
a felhasználó vagy harmadik
személy testi épségét és életét
fenyegető veszély állhat fenn,
ill. megsérülhet a termék, vagy
más anyagi károk is keletkezhetnek.
1.3.2 Felhasználói képesítések
Nyolc éves, vagy annál idősebb
gyermekek, valamint csökkent
fizikai, szenzoros vagy mentális
7

1 Biztonság
képességű, vagy tapasztalattal
és ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelettel
használhatják a terméket, vagy
abban az esetben, ha kioktatták őket a termék biztonságos
használatára és a termék használatából fakadó veszélyekre.
A gyermekek a termékkel nem
játszhatnak. A tisztítási és karbantartási munkálatokat gyermekek felügyelet nélkül nem
végezhetik.
1.3.3 Rendeltetésszerű
használat
A Vaillant hőszivattyú
aroTHERM zárt rendszerű
fűtőberendezések hőfejlesztőjeként készült. A hőszivattyúnak a
használhatósági határokon kívül történő működtetése esetén
a belső szabályozó és biztonsági berendezések lekapcsolják
a hőszivattyút.
1.3.4 Nem rendeltetésszerű
használat
Nem rendeltetésszerűnek minősül minden olyan használat, amely a „Rendeltetésszerű
használat” című fejezetben nem
szerepel.
Más jellegű vagy ezen túlmenő
alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül.
Nem rendeltetésszerű haszná8

latnak minősül a termék minden
közvetlenül kereskedelmi és
ipari célú használata.
1.3.5 A vonatkozó hatályos
dokumentumok
figyelembe vétele
A rendeltetésszerű használathoz tartozik a Vaillant-termékekhez, valamint a rendszer más
szerkezeti egységeihez és komponenseihez mellékelt kezelési,
szerelési és karbantartási útmutatókban foglaltak figyelembevétele.
1.3.6 Jótállás és egyéb
feltételek
A nem rendeltetésszerű használatból származó károkért a
gyártó/szállító nem vállal felelősséget. A kockázatot kizárólag
a felhasználó viseli.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő
használat tilos.
1.4 CE-jelölés

A CE-jelölés azt dokumentálja,
hogy az adattábla szerinti készülékek megfelelnek a rájuk
vonatkozó irányelvek alapvető
követelményeinek.
A megfelelőségi nyilatkozat a
gyártónál megtekinthető.
Kezelési útmutató aroTHERM 0020186654_02

Megjegyzések a dokumentációhoz 2
2 Megjegyzések a
dokumentációhoz
2.1 Tartsa be a jelen
útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

▶

Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése

▶

További használat céljából őrizze meg
ezt az útmutatót, valamint az összes
kapcsolódó dokumentumot.

2.3 Az útmutató érvényessége
Ez az útmutató kizárólag az alábbi hőszivattyúkra érvényes, amelyeket a továbbiakban „terméknek” nevezünk:
Típusjelölés

Cikksz.

aroTHERM VWL
55/2 A 230 V
aroTHERM VWL
85/2 A 230 V
aroTHERM VWL
115/2 A 230 V
aroTHERM VWL
115/2 A 400 V
aroTHERM VWL
155/2 A 230 V
aroTHERM VWL
155/2 A 400 V

0010016408
0010016409
0010016410
0010016411
0010016412
0010016413

A termék cikkszáma a szériaszám része
szériaszám (→ Oldal: 11).

0020186654_02 aroTHERM Kezelési útmutató
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3 A termék leírása
3 A termék leírása
3.1 A hőszivattyúrendszer felépítése

M

e

A hőszivattyúrendszer a következő komponensekből áll:
–
–
–
–

Hőszivattyú
A hőszivattyú VWZ AI vezérlőmodulja
adott esetben kiegészítő hidraulikus komponensek
Rendszerszabályozó

A hőszivattyú kezelését a VWZ AI vezérlőmodul végzi. A hőszivattyú bővített vezérlését
a rendszerszabályozó végzi.

10
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A termék leírása 3
3.2 Típusjelölés és sorozatszám

3.4 Digitális információs és
analizáló rendszer (DIA)
A termék fel van szerelve egy digitális
információs és elemző rendszerrel (DIA
rendszer). Ez a rendszer információkat közöl a termék üzemállapotáról és segít az
üzemzavarok elhárításában.

1
1

A kijelző világítása bekapcsol, ha Ön:
– bekapcsolja a terméket vagy
– a bekapcsolt terméken megnyomja a
DIA-rendszer gombját. A gomb megnyomása nem működtet további funkciót.
A típusjelölés és a szériaszám az adattáblán található (1).

A világítás egy perc után kialszik, ha nem
működtet más gombokat.

3.3 A VWZ AI hőszivattyúvezérlőmodul kezelőelemeinek
áttekintése

1
7

3

1

Hibatörlő gomb
A hibatörlő
gombbal lehet
a hőszivattyú
és tartozékai
üzemzavarait
visszaállítani.

2
3

50

kWh/d

2

6

1

5

2
3
4

Kezelőgombok
Képernyő
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1
2

A napi energiakihozatal kijelzője
A jobb oldali választógomb aktuális funkciójának
kijelzése

3
4

Bal és jobb választógomb
Mínusz- és
plusz-gomb

11

4 Kezelés
5

6

Hozzáférés a
kiegészítő információk menühöz
A bal oldali választógomb aktuális funkciójának
kijelzése

7

A szivattyúk aktív üzemállapota
szimbólumának
kijelzése

Fűtési üzem:
– A szimbólum folyamatosan világít: hőszükséglet van
– A szimbólum nem látható: a fűtési üzem
nem aktív
Hűtési üzem:
– A szimbólum folyamatosan világít: hűtésigény van
– A szimbólum nem látható: a hűtési
üzem nem aktív
Aktuális teljesítmény:
– A szimbólum a hőszivattyú pillanatnyi
teljesítményét mutatja
Hiba:

F.XXX

– Hiba a hőszivattyúban. Az alapkijelzés
helyett jelenik meg, szöveges magyarázattal kiegészítve a megjelenő hibakódot.

Egyidejűleg megnyomva a
kat:

+

gombo-

– a menübe jut.
A

vagy

segítségével:

– görgetheti a menü bejegyzéseit,
– növelhet, ill. csökkentett egy kiválasztott
beállítási értéket.
A beállítható értékek mindig villogva jelennek meg.
Egy érték módosítását mindig jóvá kell
hagyni. A rendszer csak ezután tárolja el a
beállítást. A gombbal bármikor megszakíthat egy folyamatot. Ha 15 másodpercnél
hosszabb ideig nem működteti egyik gombot sem, a kijelző visszaáll az alaphelyzetre.
Menü
Víznyomás
Élő monitoring
Információ
Vissza

Választás

Egy megjelölt objektum világos karakterekkel és sötét háttérrel jelenik meg a kijelzőn.

4.2 Alapkijelzés

4 Kezelés
4.1 Kezelési koncepció
A terméket a választógombokkal és a
plusz/mínusz gombokkal lehet kezelni.
A két választógombnak ún. Softkey funkciója van, azaz a gomb által működtetett
funkció változhat.
A

segítségével:

– megszakíthatja a beállított érték módosítását vagy egy üzemmód aktiválását
– egy szinttel magasabb menübe juthat.
A

segítségével:

– jóváhagyja a beállított értéket vagy aktivál egy üzemmódot
– egy szinttel alacsonyabb menübe juthat.
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kWh/d

A kijelző alaphelyzetben a termék aktuális állapotát mutatja. Ha megnyom egy
választógombot, a kijelzőn megjelenik az
aktivált funkció.
A kijelző visszavált alaphelyzetre, ha Ön:
– A gomb megnyomásával hagyja el a
választószinteket
– 15 másodpercnél hosszabb ideig nem
működtet egy gombot sem.
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Kezelés 4
Ha a rendszer hibaüzenetet küld, a kijelző
az alaphelyzet helyett a hibaüzenetet mutatja.

4.3 Kezelési szintek
A terméknek két kezelési szintje van.
Az üzemeltető kezelési szintje megjeleníti
a legfontosabb információkat és olyan
beállítási lehetőségeket kínál, amelyek
használatához nincs szükség speciális
ismeretekre.
A szakembereknek szóló kezelői szintek
a szakembereknek vannak fenntartva és
kóddal védettek. Itt állíthatják be a szakemberek a rendszerre jellemző paramétereket.

4.4 A menü felépítése
4
3

Menü
Víznyomás
Élő monitoring
Információ
Vissza

1

Választás

2

1

görgetősáv
(csak akkor látható, ha több listaelem van, mint
amit a kijelzőn
egyszerre meg
lehet jeleníteni)

2

3
4

a jobb és a bal
oldali választógomb aktuális
funkciója
(Softkey funkció)
a választási szint
listaelemei
A szint neve

A menü két szintre van felosztva.

Beállítási szint

Mértékegység

Fűtés
Hűtés
Menü → Live monitor →
Fűtés:
Kompresszor lekapcsolása
Épületkör
Nyomás
Kív. fűt. előrem. hőm.
Akt. előrem. hőm.
Kompresszor
Moduláció
Levegő bemeneti hőmérséklete
Hűtőteljesítmény
Menü → Információ →
Kontaktadatok
Szériaszám
Készülékazonosító
Összes üzemóra
Fűtés üzemóra
Hűtés üzemóra
Menü → Alapbeállítások →
Nyelv
Képerny. kontr

15

Menü → Visszaállítások →
nincsenek alpontok
rendelkezésre áll

4.5 Élő monitoring (állapotkódok)

Tudnivaló
Egy fejezet elején egy útvonal mindig megadja, hogyan juthat el az
adott funkcióhoz, pl. menü → információ → kontakt adatok.

Menü → Élő monitoring
Az Élő monitoring segítségével megjeleníthető a termék aktuális állapota.

4.4.1 Üzemeltetői szint áttekintése
Beállítási szint

Mértékegység

Menü → Hozamkijelző→
0020186654_02 aroTHERM Kezelési útmutató
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5 Üzemeltetés
4.6 Az épület köre nyomásának
megjelenítése

▶
▶

Menü → Live monitor → Épületköri nyomás

Hagyja jóvá a (Rendben) gombbal.
Ha a megfelelő nyelv van beállítva,
hagyja jóvá még egyszer a (Rendben)
gombbal.

– A fűtőberendezés aktuális töltőnyomása
digitális formában jeleníthető meg.

5 Üzemeltetés

4.7 Üzemi statisztika leolvasása

5.1 Termék be-/kikapcsolása

Menü → Információ → Fűtési üzemórák

▶

Menü → Információ → Hűtési üzemórák
Menü → Információ → Összes üzemóra
Bármikor megjeleníthető a fűtési üzem, a
hűtési üzem és az összesített üzem üzemóráinak száma.

A terméket egy legalább 3 mm kontaktnyílású leválasztóberendezés (pl. biztosítékok vagy teljesítménykapcsolók)
segítségével feszültségmentesítse.

5.2 Működési zajok
1

4.8 Kontakt adatok kijelzése

“BÚGÁS...” (*)

Menü → Információ → Kontakt adatok
Ha telepítéskor a szakember bejegyezte
a telefonszámát, azt a Kapcsolatadatok
menüpontban olvasható le.

2
“SERCEGÉS...’!”

4.9 Sorozat- és cikkszám kijelzése
Menü → Információ → Szériaszám

3

– Megjelenik a termék sorozatszáma.
– A cikkszámot a sorozatszám második
sora tartalmazza.

“ROPPANÁS...”

4.10 Képernyő kontraszt beállítása

4

Menü → Alapbeállítás → Képernyő kontraszt

“Koppanás!”

– Ezzel a funkcióval állítható be igény
szerint a képernyő kontrasztja.

5

4.11 Nyelv beállítása

“Kattogás, ...”

Ha egy másik nyelvet szeretne beállítani:

▶
▶
▶
▶

14

Nyomja meg és tartsa nyomva a és
gombot egyidejűleg.
Nyomja meg emellett a hibatörlő gombot is.
Tartsa nyomva a és gombokat,
míg a kijelzőn megjelenik a nyelv beállítása.
Válassza ki a kívánt nyelvet a vagy
gombokkal.

6
“ZÚGÁS...” (*)

*

Állandó működési zajok

Kezelési útmutató aroTHERM 0020186654_02

Üzemeltetés 5
A bemutatott zajok nem jelentik a hőszivattyú meghibásodását.

5.6 Ellenőrzés és ápolás az
üzemeltető által

A zajok a hőszivattyú különböző üzemállapotai (indítás, jégmentesítés, leállítás)
során keletkeznek.

Ha a rendszer nyomása 0,05 MPa (0,5
bar) alá csökken, akkor a termék lekapcsol.

5.3 Fagyvédelem aktiválása

▶

▶

5.6.1 A termék tisztítása

A termék megfagyását megelőzendő,
ellenőrizze, hogy a termék be van-e
kapcsolva.

Pótolja a vizet.

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
2. Tisztítsa meg a termék burkolatát enyhén szappanos vízzel nedvesített törlő5.4 Fűtési üzem névleges
vel. Ne használjon súrolószereket vagy
előremenő hőmérsékletének
olyan tisztítószereket, amelyek a burbeállítása
kolat vagy a kezelőelemek sérülését
A tényleges előremenő névleges hőmérokozhatják.
sékletet a rendszerszabályozó automati3. Ne tisztítsa a terméket nagynyomású
kusan határozza meg (ehhez további infortakarítógéppel.
mációk a rendszerszabályozó üzemelte4. Ellenőrizze a terméket rendszeres időtési útmutatójában találhatók).
közönként, hogy a terméknél ne gyűlhessenek össze ágak és levelek.
5.5 A szobahőmérséklet-

szabályozó vagy az
időjárásvezérelt szabályozó
beállítása

1

2

▶

Állítsa be a szobahőmérséklet-szabályozót vagy az időjárásvezérelt szabályozót (1), valamint a fűtőtestek termosztát-szelepeit (2) ezen tartozékokra
vonatkozó útmutatók szerint.

5.6.2 Karbantartási terv ellenőrzése
Veszély!
Elmulasztott vagy szakszerűtlen karbantartás vagy javítás
miatti sérülésveszély és anyagi
károk!
Az elmulasztott vagy szakszerűtlenül kivitelezett karbantartás
vagy javítás személyi sérüléshez vezethet vagy károsíthatja
a terméket.

▶
▶

Soha ne kísérelje meg saját maga elvégezni a termék
karbantartását vagy javítását.
Ezt mindig bízza arra jogosult szakemberre. Azt ajánljuk, hogy kössön karbantartási szerződést.

1. A folyamatos üzemkészség, a biztonság, a megbízhatóság és a hosszú
élettartam előfeltétele a termék szak-

0020186654_02 aroTHERM Kezelési útmutató
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6 Zavarelhárítás
ember által elvégzett rendszeres felülvizsgálata/karbantartása.
Tudnivaló
Az elmulasztott karbantartás és
javítás, valamint az előírt felülvizsgálati, karbantartási és alkatrészcsere-időközök be nem
tartása a lehetséges jótállási
igényjogosultságok elvesztéséhez vezet. Azt javasoljuk, hogy
kössön karbantartási szerződést egy elismert szakemberrel.

▶
▶

Ha a termék hibaüzenetet küld, forduljon szakemberhez.
A termék állapotával kapcsolatos további információk eléréséhez hívja le az
„Élő monitoring‟ (→ Oldal: 13) funkciót.

2. A karbantartási időközök hossza a helyi körülményektől és a termék használatától függ.
3. A működés és a biztonság szempontjából releváns kopó alkatrészeket szakemberrel cseréltesse.

5.7 A termék átmeneti üzemen kívül
helyezése

▶

Ha hosszabb távollét miatt a lakás és
a termék áramellátását kikapcsolják,
akkor a fűtésrendszert az Ön erre feljogosított szerelőjével üríttesse le, vagy
megfelelően védje a fagytól.

6 Zavarelhárítás
6.1 A hibaüzenet leolvasása
Hiba 01/3
42
Hiba:
Kódoló ellenállás
Vissza

Törlés

A hibaüzeneteknek elsőbbsége van minden egyéb kijelzéssel szemben és a kijelzőn az alapkijelzés helyén jelennek meg.
Ha egyszerre több hiba is fellép, a kijelzőn
két másodpercenként váltakozva jelennek
meg a hibaüzenetek.
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Zavarelhárítás 6
6.2 Zavarok felismerése és elhárítása
Ebben a fejezetben bemutatjuk az összes hibaüzenetet és hibát, amely szakember
segítsége nélkül elhárítható, azaz a termék működése helyreállítható.
Hibaelhárítás (→ Oldal: 17)

▶

Amennyiben a termék a hibaelhárítást követően sem működik, forduljon szakemberhez.

Hiba

A hiba oka

A termék nem dolgozik
többé.

Megszakadt az áramellátás

Zajok (zúgás, kopogás,
búgás)

A termék gőzölög.
Egyéb hibák

Elhárítás

Ellenőrizze, hogy nincs
áramszünet, és a termék
helyesen van rákötve
az áramellátásra. Ha az
áramellátás helyreáll, a
termék automatikusan
működésbe lép. Ha a
hiba továbbra is fennáll,
forduljon szakemberhez.
Ha leáll a fűtésigénylés, bugyogó és sípoló hangok keletkezhetnek.
Ezeket a zajokat a hűtőközeg okozza.
Amikor a termék működésbe lép vagy leáll, roppanó hangok keletkezhetnek. Ezeket a zajokat a ház okozza, mivel a hőmérsékletváltozások hatására tágul vagy összehúzódik.
Amikor a termék működik, búgó hangok keletkezhetnek. Ezek a zajok a kompresszortól származnak, amikor a termék fűtési üzemmódban működik.
Télen és olvadáskor előfordulhat, hogy a termékből gőz távozik. (A
termék hője megolvasztja a ráfagyott jeget.)
Forduljon szakemberhez.

0020186654_02 aroTHERM Kezelési útmutató
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7 Üzemen kívül helyezés
6.3 Hibakeresés
6.3.1 Karbantartásra vonatkozó
üzenetek áttekintése
A hidraulikus állomáson a következő karbantartási üzenetek jelenhetnek meg.
Kód

Jelentés

M.20 Fűtővíz
feltöltése

A hiba oka

Elhárítás

– túl kevés – Öntsön
fűtővíz
be fűtővan a tervizet a
mékben
termékbe.

7 Üzemen kívül helyezés
7.1 A termék végleges üzemen
kívül helyezése

▶

A termék végleges üzemen kívül helyezését bízza szakemberre.

8 Újrahasznosítás és
ártalmatlanítás
8.1 Újrahasznosítás és
ártalmatlanítás

▶

A csomagolás ártalmatlanítását bízza a
terméket telepítő szakemberre.

Amennyiben a terméket ezzel a jelzéssel látták el:

▶
▶

A terméket tilos a háztartási hulladékkal
együtt ártalmatlanítani.
Ehelyett adja le a terméket egy elektromos és elektronikus készülékekre szakosodott gyűjtőhelyen.

8.2 A hűtőközeget
ártalmatlaníttassa
Az aroTHERM Vaillant hőszivattyú R 410
A hűtőközeggel van feltöltve.

▶
▶

A hűtőközeget csak szakemberrel ártalmatlaníttassa.
Tartsa be az általános biztonsági utasításokat.

9 Garancia és vevőszolgálat
9.1 Garancia
A készülékre a jótállási jegyben megjelölt
feltételek szerinti gyári garanciát biztosítunk. A készülék üzembehelyezését csak
a magyarországi Vaillant Márkaszerviz végezheti el. Megszűnik a gyári garancia, ha
a készüléken nem a Vaillant Márkaszerviz
végzett munkát, vagy a készülékbe nem
eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be!
Nem érvényesíthető garanciaigény, ha a
karbantartást nem rendszeresen végeztették el, illetve ha nem rendeltetésszerűen, a használati utasításban leírtaknak
megfelelően volt a készülék használva! A
felszerelést, a szerelés átvételét, az üzembehelyezést és a beszabályozást a garanciajegyen hitelt érdemlően, cégszerűen
dokumentálni kell. A szerelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező
károkért nem vállalunk felelősséget!

9.2 Vevőszolgálat

Javítási és felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant központi képviseletéhez,
amely saját márkaszervizzel és szerződött Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik.
Ha a termék elemeket tartalmaz, meMegszűnik a gyári garancia, ha a készülyek ezzel a jelzéssel vannak ellátva, akkor
léken nem a Vaillant Márkaszerviz vagy a
az elemek egészség- és környezetkárosító
javításra feljogosított Vaillant Partnerszeranyagokat tartalmazhatnak.
viz végzett munkát, illetve ha a készülékbe
▶ Ebben az esetben használtelem-gyűjtő nem eredeti Vaillant alkatrészeket építethelyen ártalmatlanítsa az elemeket.
tek be!
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