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Bezpečnosť 1
1 Bezpečnosť

1.2 Všeobecné bezpečnostné
upozornenia
1.1 Výstražné upozornenia
vzťahujúce sa na činnosť 1.2.1 Nebezpečenstvo
vyvolané chybnou
Klasifikácia výstražných upoobsluhou
zornení vzťahujúcich sa na
Chybnou obsluhou môžete
činnosť
Výstražné upozornenia vzťahu- ohroziť samých seba a iné
júce sa na činnosť sú označené osoby a zapríčiniť vznik hmotných škôd.
výstražným znakom a signálnymi slovami vzhľadom na stu- ▶ Starostlivo si prečítajte predkladaný návod a všetky súvipeň možného nebezpečenstva:
siace platné podklady, najmä
Výstražný znak a signálne
kapitolu „Bezpečnosť“ a výslovo
stražné upozornenia.
Nebezpečenstvo!
bezprostredné ohrozenie 1.2.2 Nebezpečenstvo
života alebo nebezpečenohrozenia života
stvo ťažkých poranení
v dôsledku výbuchov
osôb
a popálenín nemrznúcou
zmesou
Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohroze- Nemrznúca zmes etylénglykol
nia života zásahom elek- a propylénglykol je ako kvatrickým prúdom
palina a para ľahko zápalná.
Tvorenie zmesi pary a vzduchu
Výstraha!
nebezpečenstvo ľahkých s nebezpečenstvom výbuchu je
možné.
poranení osôb
▶ Zdroje tepla, iskier, otvorené
Pozor!
plamene a horúce povrchy
riziko vzniku vecných
udržiavajte v dostatočnej
škôd alebo škôd na živzdialenosti.
votnom prostredí
▶ Zabráňte tvoreniu zmesí pár
a vzduchu. Nádobu s nemrznúcou zmesou udržiavajte
zatvorenú.
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1 Bezpečnosť
▶ Prihliadajte na bezpečnostný
dátový list priložený k nemrznúcej zmesi.

1.2.5 Zabránenie
nebezpečenstvu
poranenia v dôsledku
popálenín na
1.2.3 Nebezpečenstvo
horúcich a studených
v dôsledku použitia
konštrukčných dieloch
v rozpore s určením
Na konštrukčných dieloch tepelPri neodbornom používaní
ného čerpadla môžu predovšetalebo používaní v rozpore
kým na okruhu chladenia vznis určením môžu vznikať nekať nielen vysoké, ale aj veľmi
bezpečenstvá poranenia alebo
nízke teploty.
ohrozenia života používateľa
alebo tretích osôb, resp. poško- ▶ Nedotýkajte sa neizolovaných
potrubí celého vykurovacieho
denia výrobku a iných vecných
systému.
hodnôt.
▶ Neodstraňujte časti krytov.
Výrobok používajte iba podľa
1.2.6 Nebezpečenstvo
určenia.
obarenia horúcou pitnou
1.2.4 Zabránenie
vodou
nebezpečenstvu
Na miestach odberu teplej vody
poranenia žieravou
hrozí pri teplotách teplej vody
nemrznúcou zmesou
nad 50 °C nebezpečenstvo
Nemrznúca zmes etylénglykol
obarenia. Malé deti alebo starší
je zdraviu škodlivá.
ľudia môžu byť ohrození už aj
▶ Zabráňte kontaktu s kožou
pri nižších teplotách.
a očami.
▶ Teplotu zvoľte tak, aby sa
▶ Noste rukavice a ochranné
nikto neohrozil.
okuliare.
▶ Zabráňte vdýchnutiu a prehl- 1.2.7 Nebezpečenstvo
ohrozenia života
tnutiu.
v dôsledku chýbajúcich
▶ Prihliadajte na bezpečnostný
bezpečnostných
dátový list priložený k nemrzzariadení
núcej zmesi.
Chýbajúce bezpečnostné zariadenia (napr. poistný ventil,
expanzná nádrž) môžu spôsobiť životu nebezpečné oba4
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Bezpečnosť 1
reniny a iné poranenia, napr.
v dôsledku výbuchov.
▶ Vášmu autorizovanému servisnému pracovníkovi nechajte prekontrolovať, či sú
vo vašom vykurovacom systéme prítomné všetky potrebné uzatváracie zariadenia.

1.2.9 Nebezpečenstvo
v dôsledku zmien v okolí
výrobku
V dôsledku zmien v okolí výrobku môžu vznikať nebezpečenstvá poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo
tretích osôb, resp. poškodenia
výrobku a iných vecných hodnôt.
1.2.8 Zabránenie
Na nasledujúcich veciach sa
nebezpečenstvu
nesmú vykonávať zmeny:
poranenia v dôsledku
– na tepelnom čerpadle
omrzlín pri kontakte
– na okolí tepelného čerpadla
s chladivom
– na odtokovom potrubí a na
Tepelné čerpadlo sa dodáva
poistnom ventile pre vykuros prevádzkovou náplňou chlavaciu vodu,
diva R 410 A. Ide o bezchlórové
–
na prívodoch vody a prúdu
chladivo, ktoré neovplyvňuje
ozónovú vrstvu zeme. R 410 A – na odtokovom potrubí kondenzátu tepelného čerpadla
nie je horľavé ani nehrozí ne–
na stavebných danostiach,
bezpečenstvo výbuchu. Uniktoré môžu mať vplyv na prekajúce chladivo môže viesť
vádzkovú bezpečnosť výpri kontakte s miestom úniku
robku.
k omrzlinám.
▶ Ak uniká chladivo, nedotýkajte sa konštrukčných dielov
tepelného čerpadla.
▶ Nevdychujte pary ani plyny,
ktoré unikajú pri netesnostiach z okruhu chladiva.
▶ Zabráňte kontaktu chladiva
s kožou alebo očami.
▶ Pri kontakte s kožou alebo
očami ihneď zavolajte lekára.
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1.2.10 Nebezpečenstvo
poranenia a vzniku
hmotných škôd
v dôsledku neodbornej
údržby alebo opravy
V dôsledku svojvoľného zásahu
alebo manipulácií na výrobku
alebo na dieloch systému nie je
zaručená prevádzková bezpečnosť výrobku a zaniká záruka.
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1 Bezpečnosť
▶ Za žiadnych okolností nevykonávajte sami zásahy ani
manipulácie na výrobku ani
na iných dieloch systému.
▶ Nikdy sa nepokúšajte vykonávať údržbu alebo opravy na
výrobku sami.
▶ Neničte ani neodstraňujte
plomby z konštrukčných
dielov. Zaplombované konštrukčné diely sú oprávnení
meniť iba autorizovaní servisní pracovníci a zákaznícky
servis výrobného závodu.
▶ Inšpekciu a údržbu nechajte
vykonať autorizovanému servisnému pracovníkovi.
1.2.11 Poškodenie mrazom
v dôsledku nevhodného
miesta inštalácie
Počas mrazu hrozí nebezpečenstvo škôd na výrobku, ako
aj na celom vykurovacom systéme.
▶ Preto zabezpečte, aby vykurovací systém ostal počas
mrazu v každom prípade
v prevádzke a aby sa dostatočne temperovali všetky
priestory.
Aj keď sa priestory alebo celý
byt dočasne nevyužíva, vykurovanie musí ostať v prevádzke!
Protimrazová ochrana a monitorovacie zariadenia sú aktívne
iba vtedy, keď sa výrobok na6

pája elektrickým prúdom. Výrobok musí byť pripojený na napájanie elektrickým prúdom.
1.2.12 Poškodenie
mrazom v dôsledku
nedostatočnej
priestorovej teploty
Pri príliš nízkom nastavení
priestorovej teploty v jednotlivých priestoroch nie je možné
vylúčiť, že sa poškodia čiastkové oblasti vykurovacieho
systému mrazom.
▶ Zabezpečte, aby pri vašej neprítomnosti počas obdobia
mrazu ostal vykurovací systém v prevádzke a aby boli
priestory dostatočne temperované.
▶ Bezpodmienečne dodržiavajte upozornenia k protimrazovej ochrane.
1.2.13 Poškodenie mrazom
v dôsledku výpadku
elektrického prúdu
Váš servisný pracovník pripojil
váš výrobok počas inštalácie na
elektrickú sieť. Pri výpadku napájania elektrickým prúdom nie
je možné vylúčiť, že sa nepoškodia čiastkové oblasti vykurovacieho systému mrazom. Ak
chcete výrobok udržiavať pripravený na prevádzku počas
výpadku elektrického prúdu poNávod na obsluhu aroTHERM 0020186649_01

Bezpečnosť 1
mocou núdzového napájacieho
zdroja, dodržte nasledovné:
▶ Na inštaláciu núdzového napájacieho zdroja privolajte na
pomoc servisného pracovníka.
▶ Zabezpečte, aby sa núdzový
napájací zdroj so svojimi
technickými hodnotami (frekvencia, napätie, uzemnenie)
zhodoval s hodnotami elektrickej siete.

= Global Warming Potential).
Ak sa dostane do atmosféry,
pôsobí 1 725 krát silnejšie ako
prírodný skleníkový plyn CO2.
Chladivo obsiahnuté v tepelnom čerpadle sa musí pred likvidáciou tepelného čerpadla
kompletne odsať do vhodnej
nádoby, aby sa následne recyklovalo alebo zlikvidovalo podľa
predpisov.
▶ Postarajte sa o to, aby údržbové práce a zásahy do
1.2.14 Porucha funkcie
okruhu chladiva vykonával
v dôsledku nesprávneho
iba oficiálne certifikovaný odtlaku systému
borný personál s príslušným
Aby sa zabránilo prevádzke
ochranným vybavením.
s príliš malým množstvom vody ▶ Chladivo obsiahnuté v tepela tým predišlo možným následnom čerpadle nechajte recykným škodám, dodržte toto:
lovať alebo zlikvidovať podľa
▶ V pravidelných intervaloch
predpisov certifikovanému odkontrolujte tlak vykurovacieho
bornému personálu.
systému.
1.3 Použitie podľa určenia
▶ Bezpodmienečne dodržiavajte upozornenia ku tlaku
1.3.1 Stav techniky
systému.
Systémy tepelných čerpadiel
Vaillant aroTHERM sú vy1.2.15 Zabránenie škode na
robené podľa stavu techniky
životnom prostredí
v dôsledku unikajúceho a uznaných bezpečnostnotechnických predpisov. Pri
chladiva
neodbornom používaní alebo
Tepelné čerpadlo obsahuje
používaní v rozpore s určením
chladivo R 410 A. Chladivo sa
môžu napriek tomu vznikať nenesmie dostať do atmosféry. R
bezpečenstvá poranenia alebo
410 A je Kjótskym protokolom
ohrozenia života používateľa
zaznamenaný fluorizovaný sklealebo tretích osôb, resp. poškoníkový plyn s GWP 1725 (GWP
0020186649_01 aroTHERM Návod na obsluhu
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1 Bezpečnosť
denia výrobku a iných vecných
hodnôt.
1.3.2 Kvalifikácia používateľov
Tento výrobok môžu používať deti od veku 8 rokov a okrem toho aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo vedomostí, ak sú
pod dozorom alebo ak boli poučené ohľadne bezpečného používania výrobku a porozumeli
nebezpečenstvám, ktoré z používania vyplývajú. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie
a užívateľská údržba sa nesmú
vykonávať deťmi bez dozoru.
1.3.3 Použitie podľa určenia
Tepelné čerpadlo Vaillant
aroTHERM je naplánované
ako zdroj tepla pre uzatvorené vykurovacie systémy.
Prevádzka tepelného čerpadla
mimo hraníc použitia vedie
k vypnutiu tepelného čerpadla
prostredníctvom interných regulačných a bezpečnostných
zariadení.
1.3.4 Použitie v rozpore
s určením
Za použitie v rozpore s určením sa považuje každé použitie,
ktoré nie je výslovne spome8

nuté v kapitole „Použitie podľa
určenia“.
Iné použitie alebo použitie
mimo uvedeného použitia sa
považuje za použitie v rozpore
s určením. Za použitie v rozpore s určením sa považuje aj
každé bezprostredné komerčné
a priemyselné použitie.
1.3.5 Dodržiavanie súvisiacich
podkladov
Použitie podľa určenia zahŕňa
taktiež dodržiavanie priložených
návodov na obsluhu, inštaláciu
a údržbu výrobku Vaillant, ako
aj iných konštrukčných dielov
a komponentov systému.
1.3.6 Ručenie a vedľajšie
podmienky
Za škody, ktoré vznikli použitím v rozpore s určením, výrobca/dodávateľ neručí. Riziko
znáša samotný užívateľ.
Pozor!
Akékoľvek zneužitie je zakázané.
1.4 Označenie CE
S označením CE sa dokumentuje, že výrobky podľa prehľadu typov spĺňajú základné
požiadavky nasledujúcich smerníc.
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Pokyny k dokumentácii 2
2 Pokyny k dokumentácii
2.1 Dodržiavanie súvisiacich
podkladov

▶

Bezpodmienečne dodržiavajte všetky
návody na obsluhu, ktoré sú priložené
ku komponentom systému.

2.2 Uschovanie podkladov

▶

Tento návod, ako aj všetky súvisiace
podklady uschovajte pre ďalšie použitie.

2.3 Platnosť návodu
Tento návod platí výhradne pre nasledujúce tepelné čerpadlá, následne uvádzané
ako „výrobok“:
Typové označenie

Č. výr.

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

Číslo výrobku je súčasťou sériového čísla
Sériové číslo (→ strana 11).

0020186649_01 aroTHERM Návod na obsluhu
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3 Opis výrobku
3 Opis výrobku
3.1 Konštrukcia systému tepelného čerpadla

M

e

Systém tepelného čerpadla pozostáva z nasledujúcich komponentov:
–
–
–
–

Tepelné čerpadlo
Riadiaci modul tepelného čerpadla VWZ AI
prípadne dodatočné komponenty hydrauliky
Regulátor systému

Obsluhu tepelného čerpadla je možné vykonávať riadiacim modulom tepelného čerpadla VWZ AI. Rozšírená obsluha tepelného čerpadla sa vykonáva prostredníctvom
regulátora systému.

10
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Opis výrobku 3
3.2 Označenie typu a sériové číslo

3.4 Digitálny informačný
a analytický systém (DIA)
Výrobok je vybavený digitálnym informačným a analytickým systémom (DIA systém). Tento systém poskytuje informácie
o prevádzkovom stave výrobku a pomáha
odstraňovať poruchy.

1
1

Osvetlenie výrobku sa zapne, keď
– zapnete výrobok alebo
– stlačíte tlačidlo DIA systému zatiaľ čo je
výrobok zapnutý. Toto stlačenie tlačidla
najskôr neiniciuje žiadnu ďalšiu funkciu.
Typové označenie a sériové číslo sa nachádzajú na typovom štítku (1).

Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, osvetlenie
zhasne po jednej minúte.

3.3 Prehľad ovládacích prvkov
riadiaceho modulu tepelného
čerpadla VWZ AI

1

3

1 Tlačidla zrušenia
poruchy
Prostredníctvom
tlačidla odstránenia poruchy sa
zrušia poruchy tepelného čerpadla
a príslušenstva
tepelného čerpadla.

7

50

kWh/d

2

6

1

5

2
3
4

2 Ovládacích tlačidiel
3 Displeja
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1 Zobrazenie skutočného energetického zisku
2 Zobrazenie aktuálneho obsadenia
pravého tlačidla
výberu

3 Ľavé a pravé tlačidlo výberu
4 Tlačidlo mínus
a plus
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4 Obsluha
5 Prístup do menu
pre dodatočné
informácie
6 Zobrazenie aktuálneho obsadenia
ľavého tlačidla výberu

7 Zobrazenie symbolov aktívneho
prevádzkového
režimu čerpadiel

Vykurovacia prevádzka:
– Symbol svieti permanentne: je dostupná
požiadavka na teplo
– Symbol nie je viditeľný: vykurovacia
prevádzka nie je aktívna
Režim chladenia:
– Symbol svieti permanentne: je dostupná
požiadavka na chladenie
– Symbol nie je viditeľný: chladiaca prevádzka nie je aktívna
Aktuálny výkon:
– Symbol zobrazuje momentálny výkon
tepelného čerpadla
F.XXX

Porucha:

– Chyba v tepelnom čerpadle. Zobrazí
sa namiesto základného zobrazenia,
zobrazenie krátkeho textu dodatočne
vysvetlí zobrazovaný kód chyby.

4 Obsluha
4.1 Koncept obsluhy
Výrobok môžete obsluhovať pomocou
tlačidiel výberu a tlačidiel plus/mínus.
Obidve tlačidlá výberu majú funkciu tzv.
softvérového tlačidla, čo znamená, že funkcia sa môže meniť.
Pomocou

:

– zrušíte zmenu nastavovanej hodnoty
alebo aktiváciu druhu prevádzky
– sa v menu dostanete o úroveň výberu
vyššie.
Pomocou

:

– sa v menu dostanete o úroveň výberu
nižšie.
Pomocou

+

súčasne:

– sa dostanete do menu.
Pomocou

alebo

:

– rolujete položkami v menu,
– zvýšite, resp. znížite zvolenú nastavovanú hodnotu.
Nastaviteľné hodnoty sa zobrazujú vždy
blikajúc.
Zmenu hodnoty musíte vždy potvrdiť. Až
potom sa uloží nové nastavenie. Pomocou
môžete proces kedykoľvek prerušiť.
Ak nestlačíte žiadne tlačidlo dlhšie ako
15 minút, displej sa vráti do základného
zobrazenia.
Menu
Tlak vody
Live monitor
Informácia
Späť

Výber

Označený objekt sa na displeji zobrazí so
svetlým písmom na tmavom podklade.

4.2 Základné zobrazenie

50

kWh/d

Na displeji vidíte základné zobrazenie
s aktuálnym stavom výrobku. Keď stlačíte tlačidlo výberu, potom sa na displeji
zobrazí aktivovaná funkcia.
Do základného zobrazenia sa vrátite tým,
že:
– stlačíte a tak opustíte úrovne výberu
– dlhšie ako 15 minút nestlačíte žiadne
tlačidlo.

– potvrdíte nastavovanú hodnotu alebo
aktiváciu druhu prevádzky

12
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Obsluha 4
Hneď ako je prítomné chybové hlásenie,
zobrazí sa namiesto základného zobrazenia chybové hlásenie.

4.3 Úrovne obsluhy
Výrobok má dve úrovne obsluhy.
Úroveň obsluhy pre prevádzkovateľa zobrazuje najdôležitejšie informácie a ponúka možnosti nastavenia, ktoré nevyžadujú špeciálne predchádzajúce vedomosti.
Úroveň obsluhy pre servisného pracovníka
je vyhradená iba servisným pracovníkom
a chránená kódom. Servisný pracovník tu
môže nastavovať parametre špecifické pre
systém.

4.4 Štruktúra menu
4
3

Menu
Tlak vody
Live monitor
Informácia
Späť

1

Výber

2

1 Lišta
(viditeľné iba
vtedy, ak je
k dispozícii viacero položiek
zoznamu, ako je
možné súčasne
zobraziť na
displeji)

2 Aktuálne obsadenie pravého a ľavého tlačidla výberu
(funkcia softkey)
3 Položky zoznamu
úrovne výberu
4 Názov úrovne výberu

Menu sa člení na dve úrovne výberu.
Upozornenie
Údaj o ceste na začiatku kapitoly
uvádza, ako sa dostanete k tejto
funkcii, napr. Menu → Informácia →
Kontaktné údaje.
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4.4.1 Prehľad úrovne
prevádzkovateľa
Nastavovacia úroveň

Jednotka

Menu → Zobrazenie zisku→
Kúrenie
Chladenie
Menu → Live Monitor →
Vykurovanie:
komfortné vypnutie
Okruh budovy:
tlak
požadovaná teplota na výstupe
aktuálna teplota na výstupe
Kompresor
modulácia
Vstupná teplota vzduchu
chladiaci výkon
Menu → Informácia →
Kontaktné údaje
Sériové číslo
Identifikácia zariadenia
Prev. hod. celkom
Prev. hod. vykur.
Prev. hod. chladenie
Menu → Základné nastavenia →
Jazyk
Kontrast displeja

15

Menu → Resety →
Žiadne podbody
nie sú k dispozícii
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5 Prevádzka
4.5 Live Monitor (kódy stavov)

4.10 Nastavenie kontrastu displeja

Menu → Live Monitor

Menu → Základné nastavenie → Kontrast
displeja

Pomocou funkcie Live Monitor si môžete
nechať zobraziť aktuálny stav výrobku.

4.6 Zobrazenie tlaku okruhu budovy
Menu → Live Monitor → Tlak v okruhu
budovy
– Aktuálny plniaci tlak vykurovacieho systému si môžete nechať zobraziť v digitálnom zobrazení.

4.7 Čítanie štatistiky prevádzky
Menu → Informácia → Prev. hod. vykur.
Menu → Informácia → Prev. hod. chladenie
Menu → Informácia → Hod. prev. spolu
Kedykoľvek si môžete nechať zobraziť
prevádzkové hodiny pre vykurovaciu prevádzku, chladiacu prevádzku a celkovú
prevádzku.

4.8 Zobrazenie kontaktných údajov
Menu → Informácia → Kontaktné údaje
Ak váš servisný technik pri inštalácii uložil
do pamäte svoje telefónne číslo, môžete
si tieto údaje prečítať v časti Kontaktné
údaje.

4.9 Zobrazenie sériového čísla
a čísla výrobku

– Pomocou tejto funkcie nastavíte kontrast displeja svojim potrebám.

4.11 Nastavenie jazyka
Ak chcete zvoliť iný jazyk:

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Stlačte a podržte a súčasne stlačené.
Stlačte dodatočne krátko tlačidlo zrušenia poruchy.
Podržte stlačené a , kým sa na
displeji nezobrazí nastavenie jazyka.
Požadovaný jazyk zvoľte pomocou
alebo .
Potvrdenie vykonajte pomocou (OK).
Keď ste nastavili správny jazyk, potvrďte nastavenie ešte raz pomocou
(OK).

5 Prevádzka
5.1 Zapnutie/vypnutie výrobku

▶

Výrobok prepnite do stavu bez napätia
prostredníctvom odpojovacieho zariadenia s roztvorením kontaktov minimálne
3 mm (napr. poistky alebo výkonový
spínač).

Menu → Informácia → Sériové číslo
– Zobrazí sa sériové číslo výrobku.
– Číslo výrobku sa nachádza v druhom
riadku sériového čísla.

14
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Prevádzka 5
5.2 Zvuky počas prevádzky

5.3 Aktivácia protimrazovej ochrany

▶

1
„Rovnomerné
FFFF...“ (*)

2
„Rázové
SCH...!“

3
„Šumiace
RIII...“

4
„Klepanie
Tk Tk!“

Aby sa zabránilo zamrznutiu výrobku,
zabezpečte, aby bol zapnutý.

5.4 Nastavenie požadovanej teploty
na výstupe vo vykurovacej
prevádzke
Skutočná požadovaná teplota na výstupe
sa automaticky zisťuje prostredníctvom
regulátora systému (Potrebné informácie
nájdete v návode na obsluhu k regulátoru
systému).

5.5 Nastavenie regulátora
priestorovej teploty alebo
regulátora riadeného
v závislosti od vonkajšej teploty
1

5
„Pulzujúce
tak, tak,
tak,...“
6
„Valivé
WWWW...“ (*)

* Permanentné
zvuky počas
prevádzky

2

▶

Uvedené zvuky nepredstavujú poruchy
tepelného čerpadla.
Zvuky vznikajú pri rôznych druhoch prevádzky tepelného čerpadla (štart, rozmrazovanie, stop).

Regulátor priestorovej teploty alebo regulátor riadený v závislosti od vonkajšej
teploty (1), ako aj termostatické ventily
vykurovacích telies (2) nastavte podľa
príslušných návodov k týmto dielom príslušenstva.

5.6 Kontrola a ošetrovanie
prevádzkovateľom
Ak plniaci tlak vykurovacieho systému
klesne pod 0,05 MPa (0,5 bar), výrobok
sa vypne.

▶
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Doplňte vodu.
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6 Odstránenie porúch
5.6.1 Očistenie výrobku

Upozornenie
Zanedbaná údržba a oprava
a nedodržiavanie zadaných intervalov inšpekcie, údržby a výmeny vedú k strate možných
nárokov vyplývajúcich zo záruky. Odporúčame uzatvorenie
zmluvy o údržbe s autorizovaným servisným pracovníkom.

1. Pred začatím čistenia výrobok vypnite.
2. Kryt vášho výrobku očistite pomocou
vlhkej handričky a nepatrného množstva mydla. Nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnymi látkami alebo
také, ktoré by mohli poškodiť kryt alebo
ovládacie prvky.
3. Výrobok nečistite vysokotlakovým čistiacim zariadením.
2. Intervaly údržby sú závislé od pod4. V pravidelných intervaloch kontrolujte,
mienok na mieste a od používania výaby sa okolo výrobku nezhromažďovali
robku.
konáre a listy.
3. Výmenu funkčných a bezpečnostných
5.6.2 Kontrola plánu údržby
opotrebovateľných dielov nechajte vykonať autorizovanému servisnému praNebezpečenstvo!
covníkovi.

Nebezpečenstvo poranenia
a hmotných škôd v dôsledku
zanedbanej alebo neodbornej
údržby alebo opravy!
V dôsledku zanedbaných alebo
neodborných údržbových prác
alebo opráv sa môžu poraniť
osoby alebo poškodiť výrobok.

▶
▶

5.7 Dočasné vyradenie výrobku
z prevádzky

▶

Nikdy sa nepokúšajte na výrobku vykonávať údržbové
práce ani opravy.
6
Poverte nimi autorizovaného
servisného pracovníka. Od6.1
porúčame uzatvorenie zmluvy
o údržbe.

1. Predpokladom pre trvalú prevádzkyschopnosť a bezpečnosť, spoľahlivosť
a vysokú životnosť vášho výrobku je
pravidelná inšpekcia/údržba autorizovaným servisným pracovníkom.

Odstránenie porúch
Čítanie chybového hlásenia
Skrat 01/3
42
Skrat:
kód. odpor
Späť

Vymazať

Chybové hlásenia majú prioritu pred všetkými ostatnými zobrazeniami a zobrazujú
sa na displeji namiesto základného zobrazenia, pri súčasnom vzniku viacerých chýb
striedavo vždy na dve sekundy.

▶

16

Ak sa pri dlhodobej neprítomnosti preruší napájanie bytu a výrobku elektrickým napätím, poverte vášho autorizovaného servisného pracovníka vypustením vykurovacieho systému alebo vykonaním dostatočnej ochrany proti mrazu.

Ak váš výrobok zobrazuje chybové hlásenie, obráťte sa na odborného servisného pracovníka.
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Odstránenie porúch 6
▶

Na získanie ďalších informácií o stave
vášho výrobku vyvolajte funkciu „Live
monitor“ (→ strana 14).
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6 Odstránenie porúch
6.2 Rozpoznanie a odstránenie porúch
V tomto odseku sa zobrazujú všetky chybové hlásenia, ktoré je možné odstrániť bez pomoci autorizovaného servisného pracovníka, aby sa opäť obnovila prevádzka výrobku.
Odstránenie poruchy (→ strana 18)

▶

Ak sa výrobok po odstránení chyby neuvedie do prevádzky, obráťte sa na vášho
autorizovaného servisného pracovníka.

Chyba

Príčina

Výrobok nepracuje.

Napájanie elektrickým prúdom prerušené

Zvuky (šumenie, klepanie, bzučanie)

Výrobok vydáva paru.
Iné poruchy

18

Odstránenie

Zabezpečte, aby nebol
prítomný výpadok elektrického prúdu a aby bol
výrobok správne pripojený na napájanie elektrickým prúdom. Keď sa
obnoví napájanie elektrickým prúdom, uvedie
sa výrobok automaticky
do prevádzky. Ak chyba
naďalej pretrváva, obráťte sa na vášho servisného pracovníka.
Keď sa zastaví požiadavka na vykurovanie, môže dochádzať
k bublavým a pískavým zvukom. Zvuky spôsobuje chladivo.
Ak sa výrobok spustí alebo zastaví, môže dochádzať k praskajúcim zvukom. Zvuky sú spôsobované telesom, ktoré sa pri zmenách teploty rozťahuje alebo sťahuje.
Ak výrobok pracuje, môže dochádzať k hučiacim zvukom. Zvuky
spôsobuje kompresor, keď sa výrobok nachádza vo vykurovacej
prevádzke.
V zime a počas odmrazovania môže z výrobku unikať para.
(Teplo z výrobku taví ľad, ktorý sa vytvoril.)
Obráťte sa na vášho
servisného pracovníka.
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Vyradenie z prevádzky 7
6.3 Vyhľadávanie chýb

8.2 Likvidácia chladiva

6.3.1 Prehľad hlásení údržby

Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM je
naplnené chladivom R 410 A.

Nasledujúce hlásenia údržby je možné zobraziť v prídavnom vykurovacom module
VWZ MEH 61.
Kód

Význam

M.20 Doplniť
vykurovaciu
vodu

Príčina

Odstránenie

– príliš
– Doplňte
málo vyvykukurovacej
rovaciu
vody vo
vodu do
výrobku
výrobku.

7 Vyradenie z prevádzky
7.1 Definitívne vyradenie výrobku
z prevádzky

▶

Výrobok nechajte definitívne vyradiť
z prevádzky servisnému pracovníkovi.

8 Recyklácia a likvidácia
8.1 Recyklácia a likvidácia

▶

Likvidáciu obalu prenechajte, prosím,
servisnému pracovníkovi, ktorý zariadenie inštaloval.

Ak je výrobok alebo prípadne obsiahnuté batérie označené týmto symbolom,
potom obsahujú substancie škodlivé pre
zdravie a životné prostredie.

▶
▶

▶
▶

Chladivo nechajte vymieňať iba autorizovanému servisnému technikovi.
Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné
upozornenia.

9 Záruka a zákaznícky servis
9.1 Záruka
Na všetky dodávané výrobky poskytujeme
záruku 36 mesiacov odo dňa uvedenia
do prevádzky, maximálne 42 mesiacov
odo dňa predaja konečnému užívateľovi.
Predpoklady uznania záruky sú jasne definované v záručnom liste, ktorý sa pridáva
ku kotlu a zákazník musí byť o záručných
podmienkach pri kúpe oboznámený.
Kotol musí byť spustený servisným
technikom, ktorý ma osvedčenie na
základe absolvovaného školenia. Informácie na tel.čísle: 0850 211711 alebo na
www.vaillant.sk

9.2 Zákaznícky servis
Služby zákazníkom sú poskytované po
celom Slovenku. Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej stránke
www.vaillant.sk.
Zákaznícka linka: 34 696 61 28

Výrobok a prípadne batérie v ňom obsiahnuté v tomto prípade nelikvidujte
prostredníctvom domového odpadu.
Namiesto toho výrobok alebo batérie
odovzdajte na zbernom mieste pre batérie a elektrické alebo elektronické prístroje/zariadenia.
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