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Kiitämme TOSHIBA ilma-vesilämpöpumpun hankinnasta.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää järjestelmää.

• Varmista, että rakennusfirma (tai jälleenmyyjä) on toimittanut “Käyttöohjeet” ja “Asennusohjeet”.
Pyyntö rakennusfirmalle tai jälleenmyyjälle

• Selitä käyttöohjeiden sisältö selvästi ennen ohjeiden luovuttamista asiakkaalle.

KÄYTÖSSÄ UUSI KYLMÄAINE
Tämä ilma-vesilämpöpumppu on uudentyyppinen, jossa käytetään uutta kylmäainetta HFC (R410A) tavallisen 
kylmäaineen R22 asemesta, jotta saadaan estettyä otsonikerroksen tuhoutuminen.
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1 TURVATIETOJA
VAARA

• ÄLÄ YRITÄ ASENTAA TÄTÄ LAITETTA ITSE. 
• TÄMÄN LAITTEEN SAA ASENTAA VAIN AMMATTITAITOINEN ASENTAJA.
• ÄLÄ YRITÄ KORJATA TÄTÄ LAITETTA ITSE.
• TÄSSÄ LAITTEESSA EI OLE KÄYTTÄJÄN KORJATTAVISSA OLEVIA OSIA.
• KANNEN AVAAMINEN TAI IRROTTAMINEN ALTISTAA VAARALISELLE JÄNNITTEELLE.
• VIRTALÄHTEEN KATKAISEMINEN ESTÄÄ MAHDOLLISET SÄHKÖISKUT.

VAROITUS

VAROTAVA ASENNUKSEN YHTEYDESSÄ
• Jätä ilma-vesilämpöpumpun asennus jälleenmyyjän tai sähkötöihin erikoistuneen liikkeen tehtäväksi.
• Ilma-vesipumpun saa asentaa vain ammattitaitoinen asentaja, sillä virheellinen asennus saattaa aiheuttaa veden 

vuotamista, sähköiskuja jne.
• Varmista, että oikeat maadoitustoimet tehdään ilma-vesilämpöpumpun asennuksen yhteydessä.
• Älä liitä maajohtoa kaasuputkeen, vesiputkeen, valopylvääseen tai puhelimen maajohtoon.
• Jos ilma-vesilämpöpumppu maadoitetaan virheellisesti, seurauksena saattaa olla sähköisku.
• Veden vuotamisesta saattaa seurata vakavia vahinkoja. Tästä syystä on suositeltavaa asentaa vesiyksikkö 

huoneeseen, jossa on vesitiivis lattia ja viemärijärjestelmä.
• Tämän laitteen kanssa saa käyttää vain teknisissä tiedoissa mainittuja tuotteita ja osia. Jos käytetään muita tuotteita 

tai osia, seurauksena saattaa olla virheellinen toiminta, laitteesta saattaa tulla savua tai se saattaa syttyä palamaan 
tai aiheuttaa sähköiskuja.

VAROITUKSIA KÄYTÖSTÄ
• Jotta et vahingoita itseäsi tai ulkoyksikköä, älä koskaan pane sormiasi tai keppejä ym. ulkoyksikön ilman tulo- tai 

ottoaukkoihin, sillä käytön aikana puhallin toimii suurella nopeudella.
• Jos huomaat jotakin epätavallista ilma-vesilämpöpumpun toiminnassa (kuten palaneen hajua tai heikko 

lämmitysteho), katkaise heti päävirtakytkin ja virtakatkaisin pois virtapiiristä ilma-vesilämpöpumpun 
sammuttamiseksi ja ota yhteys jälleenmyyjään.

• Jos ilma-vesilämpöpumpun toiminnassa epäillään olevan jokin ongelma, emme suosittele käytön jatkamista, sillä 
vika toiminnassa saattaa aiheuttaa koneen rikkoutumisen, sähköiskuja, tulipalon jne.

• Älä läikytä vettä tai muuta nestettä vesiyksikön päälle.
• Jos yksikkö on märkä, se saattaa aiheuttaa sähköiskun.

VAROITUKSIA LAITTEEN SIIRTÄMISESTÄ JA KORJAAMISESTA
• Älä yritä siirtää tai korjata laitetta itse.
• Laitteessa on korkea jännite, joten kansien irrottaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
• Jos ilma-vesilämpöpumppua joudutaan siirtämän, kysy aina neuvoa jälleenmyyjältä tai ammattitaitoiselta asentajalta.
• Jos ilma-vesilämpöpumppu asennetaan virheellisesti, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Jos ilma-vesilämpöpumppu tarvitsee korjausta, ota yhteys jälleenmyyjään.
• Jos ilma-vesilämpöpumppu korjataan virheellisesti, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
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HUOMIO

Tätä laitetta ei ole suunniteltu sellaisten henkilöiden (lapset mukaanluettuina) käytettäväksi, joilla on vajanaiset fyysiset 
aistit tai henkinen kyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei turvallisuudesta vastaava henkilö valvo käyttöä tai ole 
antanut tietoja laitteen käytöstä ja turvallisuudesta.
LAITTEEN KYTKEMINEN IRTI PÄÄVIRTALÄHTEESTÄ
Tämä laite on liitettävä päävirtalähteeseen virtakatkaisijalla tai kytkimellä, jossa on ainakin 3 mm:n kontaktierotus.
HUOMATTAVA ASENNUKSEN YHTEYDESSÄ
• Liitä ilma-vesilämpöpumppu omaan virtalähteeseen, jossa on teknisissä tiedoissa mainittu jännite.

Jos näin ei tehdä, seurauksena saattaa olla laitteen rikkoutuminen tai tulipalon syttyminen.
• Älä asenna laitetta sellaiseen paikkaan, jossa saattaa vuotaa paloherkkiä kaasuja.
• Paloherkkien kaasujen kertyminen laitteen ympärille saattaa aiheuttaa tulipalon.
HUOMATTAVA KÄYTÖSSÄ
• Jotta käyttö olisi turvallista, lue tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää ilma-vesilämpöpumppua.
• Älä asenna ilma-vesilämpöpumppua erikoiskäyttöön tarkoitettuun tilaan kuten laivaan tai mihinkään ajoneuvoon.

Tämä saattaa vahingoittaa koneen toimintaa.
• Kun ilma-vesilämpöpumppua käytetään yhdessä polttolaitteen kanssa samassa paikassa, varmista, että tuuletus 

toimii ja huoneeseen pääsee raitista ilmaa.
Huono ilmanvaihto saattaa aiheuttaa hapen puutetta.

• Kun ilma-vesilämpöpumppua käytetään suljetussa tilassa, varmista, että huoneen tuuletus toimii.
Huono ilmanvaihto saattaa aiheuttaa hapen puutetta.

• Älä laite laitteen päälle astioita, joissa on vettä kuten esimerkiksi kukkamaljakoita, sillä jos vettä pääsee laitteen 
sisään, seurauksena voi olla sähköisku, jos sähköeristys on heikentynyt.

• Tarkasta silloin tällöin ulkoyksikön alla olevat betonituet.
Jos perusta on vahingoittunut, laite saattaa kaatua ja aiheuttaa vahinkoja.

• Varmista ajoittain, että laitteen asennuslaitteet eivät ole vahingoittuneet.
Jos asennuslaitteet ovat vahingoittuneet, laite saattaa kaatua ja aiheuttaa vahinkoja.

• Älä pese laitetta vedellä. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun.
• Älä käytä alkoholia, bensiiniä, tinneriä, lasinpuhdistimia, kiillotusaiheita tai muita liuottimia laitteen puhdistukseen, 

koska ne saattavat vahingoittaa ilma-vesilämpöpumppua.
• Ennen kuin puhdistat laitteen, katkaise päävirtakytkin tai virtakatkaisin pois päältä.
• Älä laite laitteen päälle mitään äläkä nouse seisomaan laitteen päälle, sillä laite voi kaatua ja aiheuttaa vahinkoja.
• Jotta ilma-vesilämpöpumppu toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, sitä on käytettävä ohjeissa mainitussa 

lämpötilassa.
Jos näin ei tehdä, laite saattaa mennä rikki, toimia virheellisesti tai siitä voi vuotaa vettä.

• Puhdista lumi pois ennen kuin sitä kertyy ulkoyksikön päälle.
Laitteen päälle kertynyt lumi voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja vahinkoja.

• Älä pane muita sähkölaitteita tai huonekaluja laitteen alle.
Laitteesta saattaa tippua vettä, joka aiheuttaa ruostumista, laitteen virheellisen toiminnan ja omaisuusvahinkoja.

• Varmista, että ilma pääsee kiertämään ulkoyksikön ympärillä; sijoita kaikki tavarat niin kauas toisistaan kuin 
asennusohjeissa on mainittu.
Jos ilmankierto on estetty, laitteen toimintakyky heikkenee ja laite saattaa vahingoittua.

• Tarkasta onko vesivuotoja. Kerrostaloasunnoissa vesivuoto saattaa aiheuttaa vahinkoja alemmilla kerroksilla.
Tarkasta mahdolliset vesivuodot joka päivä.

• Älä kosketa vesiputkia, kylmäaineputkia tai liitoksia. Ne saattavat kuumeta huomattavasti käytön aikana.
Älä juo ilma-vesilämpöpumpun tuottamaa vettä.

• Pitkäaikaisessa käytössä vesiyksiön vesi saattaa saastua johtuen putkimateriaalin heikkenemisestä jne.
• Jos vesijohtovedessä on vieraita aineita, sinä on outo väri tai se on sameaa ja haisee, ÄLÄ JUO SITÄ.
• Tarkastuta laite välittömästi.
• Käytä veden laatuvaatimukset täyttävää lähdevettä.
• Kun laitetta ei aiota köyttää pitkähköön aikaan, pyydä jälleenmyyjää tai ammattitaitoista asentajaa tyhjentämään vesi 

vesiyksiköstä, jotta veden laatu ei pääse heikkenemän.
• Kun käyttö taas aloitetaan, pyydä jälleenmyyjää tai ammattitaitoista asentajaa täyttämään yksikkö vedellä ja 

suorittamaan koekäyttö.
• Pyydä jälleenmyyjää tai ammattitaitoista huoltoliikettä puhdistamaan lävikkö säännöllisesti.
• Pyydä jälleenmyyjää tai ammattitaitoista huoltoliikettä varmistamaan, että paineenalennusventtiili toimii oikein. 
• Älä kohista iskuja painemittariin, sillä se on tehty lasista. Se menee helposti rikki.
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2 OSIEN NIMET JA TOIMINNOT

Painikkeet

HUOMAA
Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä riippuen käytössä olevan laitteen teknisistä tiedoista.
Tarkemmat tiedot ovat saatavilla asennusliikkeestä.

1. TEMP.-painike: Muuttaa kunkin toimintamuodon 
(ZONE1/2 kuuma vesi) säädettyä 
lämpötilaa 1°C portaalla.

10. NIGHT painike:
Säätää yösäästötoimintoa.

2. SCHEDULE painike: Säätää oikean ajan ja ajastetun 
viikoittaisen toiminnon.

11. AUTO TEMP.-
painike:

Muuttaa säätölämpötilaa 
automaattisesti ulkolämpötilan 
mukaisesti. (Tämän painikkeen 
pitkäaikainen painaminen kytkee 
tietojensäätömuodon.) 

3. TIME painike: Muuttaa oikean ajan ja ajastetun 
viikoittaisen toiminnan ajan  ja 

 painikkeella.

12. OPERATE MODE-
painike: Valitsee ZONE1/2 toimintomuodon 

(lämmitys tai jäähdytys). 

4. SET painike: Päättää näppäillyn oikean ajan ja 
ajastetun viikoittaisen toiminnon 
asetukset.

13. ZONE1, 2-painike: Kytkee/katkaisee aluetoiminnon 
(lattialämmitys/jäähdytys/
puhaltimen kelayksikkö). 

5. CL painike: Poistaa oikean ajan ja ajastetun 
viikoittaisen toiminnon asetukset.

14. ANTI BACTERIA 
painike:

Suurentaa säännöllisesti säiliön 
kuuman veden lämpötilaa 
sterilisaatiota varten. (Tämän 
painikkeen pitkäaikainen 
painaminen kytkee 
tietojensäätömuodon.)

6. DAY painike: Säätää viikonpäivän oikean ajan ja 
ajastetun viikoittaisen toiminnon 
asetuksille.

15. HOT WATER 
BOOST painike: Tehostaa kiehumista, kun 

väliaikaisesti tarvitaan kuumempaa 
vettä.

7. STEP painike: Määrittää viikoittaisen ajastuksen 
päivän kytkennän STEP-numeron.

16. HOT WATER 
painike: Kytkee/katkaisee 

kuumavesitoiminnon.

8. TEST painike: Käytetään testitoiminnon 
suorittamiseen tai huollon 
yhteydessä.

17. SELECT painike: Valitsee toimintomuodon 
muutettaessa kunkin 
toimintomuodon säätölämpötilaa.

9. FROST 
PROTECTION painike:

Säätää minimitoiminnan 
käyttämättömällä ajalla (poissa 
oltaessa jne.) jäätymisen 
estämiseksi. 

17

16

1
10

2

3
4

76
8 9 11

12

15

14

135

▼ Kuva 2-01
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Merkkivalojen merkitys

Lämmityspuoli [ZONE1, 2] Kuumavesipuoli
18. Merkkivalo Kuvaus 20. Merkkivalo Kuvaus

Palaa, kun lattialämmitin tai jäähdytin 
on liitetty (kun järjestelmässä on 
lattialämmitin tai jäähdytin). Palaa, kun kuumavesijärjestelmä on 

liitetty (kun järjestelmässä on 
kuumavesitoiminto).

Palaa säädettäessä toista
lämpötilaa.
(Tämä ei kenties pala riippuen
järjestelmästä)

Merkki [  ] palaa toimintomuodolle, jonka lämpötilaa muutetaan.

Palaa lämpöpumppua käyttämällä 
tapahtuvan lämmitys- tai 
jäähdytystoiminnon aikana. 

Palaa lämpöpumppua käyttämällä 
tapahtuvan kuumavesitoiminnon 
aikana.

Palaa, kun sisäinen lämmitin saa 
virtaa lämmityskäytön aikana. 

Palaa, kun sisäinen lämmitin saa 
virtaa lämmityskäytön aikana.

Palaa, kun lämmitys on valittu. Palaa kuumavesitoiminnon aikana.

Palaa, kun jäähdytys on valittu. Palaa, kun kuuman veden tehostus on 
valittu.

Palaa, kun painetaan FROST 
PROTECTION-painiketta ja sammuu, 
kun painiketta painetaan uudelleen.

Palaa, kun painetaan ANTI 
BACTERIA-painiketta ja sammuu, 
kun painiketta painetaan uudelleen.

Palaa, kun automaattitoiminto on 
valittu.

Näyttää lämmityksen/jäähdytyksen 
säätölämpötilan.
(Lämmitys: 20 - 55°C, tehtaalla tehty 
säätö: Automaatti, jäähdytys: 10 - 30°C)
Sammuu, kun automaattitoiminto on 
valittu.

Näyttää kuumavesitoiminnon 
säätölämpötilan.
(40 - 75°C, tehtaalla tehty säätö: 
65°C)

°C Palaa, kun säätölämpötila tai anturin veden lämpötila näkyy 7-osaisessa ilmaisimessa.

18

19 21

20

▼ Kuva 2-02
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19. Merkkivalo Kuvaus

Kello: Näyttää oikean ajan (AM tai PM).

Näyttää viikonpäivän (Sunnuntai - Lauantai).

Palaa, kun painetaan NIGHT-painiketta ja sammuu, kun painiketta painetaan uudelleen.

Palaa, kun on säädetty yöajan hiljainen toiminto.

Näyttää ajastetun toiminnon 1 -tilan (mukaan lukien säätöaika).

Näyttää ajastetun toiminnon vaiheen, kun ajastettu toiminto STEP 1-5 ohjelma on säädetty.

Palaa ajan säädön ja ajastetun toiminnon säädön aikana.

21. Merkkivalo Kuvaus

Palaa sisäisen pumpun (pumppu 1) tai laajennuspumpun (pumppu 2) toimiessa.

Palaa vain lämmittimen varmuustoiminnon aikana.

Palaa, kun laite kytkeytyy tietojensäätömuodolle ja sammuu, kun laite poistuu tietojensäätömuodolta.

Palaa, kun laite kytkeytyy huoltomuodolle ja sammuu, kun laite poistuu huoltomuodolta.

Palaa, kun esiintyy virhe ja sammuu, kun virhe on poistettu.

Palaa kaksi sekuntia, kun säädöt on tehty.

Palaa kaksi sekuntia, kun säädöt ovat epäonnistuneet.
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3 TOIMINTOJEN KÄYTTÖ

Ajastimen asetus
Säädä ensin oikea aika kauko-ohjaimeen.
Toimenpiteet oikean ajan ja viikonpäivän säätöä varten 
(Jos päivää/aikaa ei ole säädetty, ajan ja päivän 
merkkivalo vilkkuu.)
(1) Kytke ajan säätömuoto painamalla TIME  tai 

-painiketta 4 sekuntia tai kauemmin.
• Osa SETTING  vilkkuu.

(2) Aseta viikonpäivä painikkeella DAY .
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, osa  

muuttuu vuorotellen järjestyksessä MO → TU →
…→ SU → MO.

(3) Aseta oikea aika painikkeella TIME  ja .
• Jos painikkeita pidetään painettuina kauan, oikea 

aika voidaan asettaa 10 minuutin jaksoissa.
(4) Aseta säätö voimaan painamalla painiketta 

SET .

Lämmitys tai jäähdytys

Lämmityksen tai jäähdytyksen käyttö
• Aloita lämmitys tai jäähdytys painamalla painiketta 

ZONE1, 2 .
Lämpötila näkyy kohdan  alla kauko-
ohjaimessa. (Kun ZONE2 on käytettävissä, 
säätölämpötila näkyy samanaikaisesti kohdan 

 alla.)
• Lämpöpumpun toiminnan aikana tai kun sisäinen 

lämmitin tai tukilämmitin saa virtaa,  näkyy.
• Valitse jäähdytys tai lämmitys painikkeella 

OPERATE MODE .
Joka kerta, kun painiketta painetaan, lämmitys  ja 

 jäähdytys kytkeytyy vuorotellen.
• Lämmitys tai jäädytys lopetetaan painamalla 

painiketta ZONE1, 2 . Säädetty lämpötila ja 
 sammuvat ja lämmitys tai jäähdytys loppuu.

Säätölämpötila
• Paina painiketta SELECT  siirtääksesi 

 ja valitse  tai .
• Muuta lämpötilaa painikkeella TEMP. .
• ZONE2-säätölämpötilan on oltava sama tai 

alhaisempi kuin ZONE1-säätölämpötila.

Automaattimuodon käyttö
• Säätölämpötila voidaan asettaa automaattisesti 

ulkoilman lämpötilan mukaan.
• Paina AUTO TEMP. -painiketta.
• Lämpötilan merkintä muuttuu merkinnälle “A” ja 

veden lämpötila asetetaan automaattisesti ulkoilman 
lämpötilan mukaisesti.

Automaattimuodon säädetyn lämpötilan 
korjaaminen
• Kytke automaattinen käytön säätömuoto painamalla 

painiketta AUTO TEMP.  4 sekunnin ajan.
• Toimintokoodin säätönäyttö tulee näkyviin. Paina 

painiketta TIME  saadaksesi näkyviin 
lämpötilan välillä -5 - +5°C.
Tässä tapauksessa lämpötila näkyy merkinnällä -5, 
-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 tai 5.
Vain ZONE1-lämpötila näkyy.
Kun painiketta SET  painetaan sen jälkeen, kun 
lämpötilaa on muutettu, säädetty lämpötila 
rekisteröityy muistiin.

+00EF99903501-2_12FI.book  Page 8  Thursday, February 25, 2010  12:02 PM



– 9 –

Vesiyksikkö Käyttöohjeet

FI

• Kun painetaan painiketta TEST , rekisteröidyt 
tiedot asetetaan voimaan. Laite poistuu 
toimintokoodin säätömuodolta ja “A” tulee näkyviin 
näyttöön.

• Joka kerta, kun painiketta AUTO TEMP.  
painetaan, muoto muuttaa seuraavalla tavalla:

Kuuma vesi 

Kuumavesitoiminto
• Aloita kuumavesitoiminto painamalla painiketta 

HOT WATER .
• Säädetty lämpötila näkyy kohdan  alla 

kauko-ohjaimessa ja  palaa.
• Lämpöpumpun toiminnan aikana tai kun sisäinen 

lämmitin saa virtaa,  tai  näkyy.

Säätölämpötila
• Paina painiketta SELECT  siirtääksesi 

 ja valitse .
• Muuta lämpötilaa painikkeella TEMP. .
 

Käytännöllisiä toimintoja

Pakkassuoja
Tämä toiminto käyttää laitetta minimikapasiteetilla, 
jotta saadaan estettyä putkine jäätyminen, kun laitetta 
ei käytetä pitkähköön aikaan esim. oltaessa poissa 
kotoa.
• Kun painiketta FROST PROTECTION  

painetaan lämmityksen (ZONE1 tai ZONE2) aikana, 
 näkyy kauko-ohjaimessa ja pakkassuoja 

käynnistyy minimikapasiteetilla (veden 
tavoitelämpötila: 15°C).

• Pakkassuojan toiminta lopetetaan painamalla 
FROST PROTECTION -painiketta uudelleen 
niin, että merkki  sammuu kauko-ohjaimesta.

• Tällä toiminnolla on etusija ajastettuun toimintoon 
hiljaiseen toimintoon Yösäästö nähden, jotka on 
säädetty erikseen. Kysy asennusliikkeestä tiedot 
minimikapasiteetin säädöstä.

Yösäästö
Tätä toimintoa käytetään säästämään lämmitystä 
määritettynä aikana yöllä (nukkuma-aika jne.).
• Kun painiketta NIGHT  painetaan 

lämmityksen (ZONE1 tai ZONE2) aikana,  näkyy 
kauko-ohjaimessa ja yösäästö on säädetty. 
Säädettyä lämpötilaa alennetaan 5°C aloitus- ja 
lopetusajan välisenä aikana.

• Yösäästö lopetetaan painamalla NIGHT -
painiketta uudelleen niin, että merkki  sammuu 
kauko-ohjaimesta.

Yösäästön aloitus- ja lopetusajan säätäminen
Kytke säätömuoto painamalla painiketta NIGHT 

 4 sekuntia tai kauemmin yösäästön ollessa 
kytketty (  näkyy kauko-ohjaimessa).
 

• Säätömuoto näkyy kauko-ohjaimessa.
• Valitse painikkeilla TEMP.  säädettävä 

koodinumero ja aseta aloitus- ja lopetusaika 
painikkeilla TIME .
Koodinumero 0E: Aloitusaika (oletus 22) 

0F: Lopetusaika (oletus 06)
• Aseta aloitus- ja lopetusaika voimaan painamalla 

painiketta SET .
• Lopeta säätömuoto painamalla painiketta TEST .

Ei merkintää 
(peruuta) Automaattinen
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Kuuman veden tehostus
Tätä toimintoa käytetään, kun kuumavesitoiminnolle 
annetaan tilapäisesti etusija.
Kuumavesitoiminto suoritetaan ennen muita toimintoja 
esisäädetyn tavoiteajan (60 minuuttia) ja 
tavoitelämpötilan (75°C) rajoissa. Käytä tätä toimintoa, 
kun kuumavesitoimintoa ei ole käytetty pitkään aikaan 
tai ennen suuren kuumavesimäärän käyttämistä.
• Kun painetaan painiketta HOT WATER BOOST 

, merkki  tulee näkyviin kauko-
ohjaimeen ja kuuman veden tehostus käynnistyy. 
Kun säädetty aika on kulunut tai veden lämpötila on 
saavuttanut säädetyn lämpötilan, kuuman veden 
tehostus loppuu automaattisesti.

• Ajan ja lämpötilan asetukset voidaan muuttaa 
arvoihin välillä 30 - 180 minuuttia ja 40 - 80°C. Kysy 
asennusliikkeestä tarkemmat tiedot asetuksen 
muuttamisesta.

Bakteerien esto 
Tämä toiminto suojaa kuumavesisäiliön bakteereilta.
• Kun painetaan painiketta ANTI BACTERIA 

, merkki  tulee näkyviin kauko-
ohjaimeen ja bakteerien estotoiminto käynnistyy.

• Bakteerisuoja pitää yllä esisäädetyn lämpötilan 
(75°C) säädetyn ajan (30 minuuttia), kun esisäädetty 
aloitusaika (22:00) saavutetaan säädetyn välin 
jälkeen (7 päivää).

• Aikavälin, aloitusajan ja lämpötilan ylläpitoajan 
asetuksia voidaan muuttaa, mutta kysy tarkemmat 
tiedot muuttamisesta asennusliikkeestä.

Toimintojen ajastus 
Toimintoja voidaan ajastaa kahdeksassa STEP 
vaiheessa kullekin viikonpäivälle.

(Esimerkki)
• Maanantai

STEP1: 
04:00  ZONE1: Lämmitys 45°C, kuuma vesi 50°C
STEP2: 
07:00  ZONE1: Lämmitys 50°C, kuuma vesi 45°C
STEP3: 
10:00  ZONE1: Lämmitys lopetetaan, kuuma vesi 
45°C
STEP4: 
16:00  ZONE1: Lämmitys 50°C, kuuma vesi 50°C
STEP5: 
23:00  ZONE1: Lämmitys 40°C, kuuma vesi 45°C

• Tiistai - Lauantai: Sama kuin Maanantaina
• Sunnuntai

STEP1: 
04:00  ZONE1: Lämmitys 45°C, kuuma vesi 50°C

Ajastetun toiminnon säätö
Paina painiketta SCHEDULE  ja paina 
painiketta SET  viiden sekunnin aikana merkin  
vilkkuessa. Merkki  syttyy palamaan ja ajastettu 
toiminto alkaa toimia.

Ajastetun toiminnon peruutus
Paina painiketta SCHEDULE  ja paina 
painiketta CL  viiden sekunnin aikana merkin  
vilkkuessa. Merkki  katoaa ja ajastettu toiminto on 
peruutettu.
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Toimintojen ajastus
Kytke toimintojen ajastuksen säätömuoto painamalla 
painiketta SCHEDULE  4 sekunnin ajan.

Ajasta toiminnot suorittamalla seuraavat 
toimenpiteet
• Ensimmäisen toiminnon ajastus

Toimenpide: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6  

• Olemassa olevan toiminnon ajastus
Toimenpide: 2 → 3 → 4 → 5 → 6  

1 Aseta viikonpäivät.
• Joka kerta, kun painiketta DAY  painetaan, 

viikonpäivän kohdalla 1 Hz välein vilkkuva 
merkki  muuttuu järjestyksessä.

• Kun kaikki päivät säädetään kerralla, kaikki 
päivät (MO - SU) vilkkuvat.

• Aseta säädetyt viikonpäivät voimaan 
painamalla painiketta SET .

• Kun säätö on tehty, merkki  syttyy palamaan.

2 Säädä STEP.
• Valitse säädettävä STEP vaihe painikkeella 

STEP  ja paina painiketta SET  
asettaaksesi valitun STEP vaiheen voimaan.
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → C → L → 
1 → ….
• 1 - 8: Toiminnon ohjelman STEP numero  
• C (Kopio): 

Asettaa toimintomuodon päivälle (0:00 - 23:59) 
samanaikaisesti.

• L (Poisto): 
Poistaa kaikki ajastetut toimintoasetukset 
(koko viikolta).

3 Aseta aloitusaika.
• Aseta aloitusaika painikkeilla TIME .
• Kun esisäädetty aloitusaika on muistissa, 

aloitusaika näkyy. 
• Jos aloitusaikaa ei ole säädetty, “--’-- --” näkyy.

4 Aseta lämpötila.
• Aseta alueen ZONE1 tai ZONE2 lämpötila 

painikkeella SELECT  ja 
painikkeilla TEMP. .

• Paina painiketta SELECT  niin, 
että merkki  syttyy palamaan muutettavalle 
alueelle.

• Näppäile säädettävä lämpötila painikkeilla 
TEMP. .

5 Aseta toimintomuoto.
• Aseta toimintomuoto (lämmitys tai jäähdytys) 

painikkeella OPERATE MODE .

6 Aseta säädöt voimaan.
• Aseta säädöt voimaan painamalla painiketta 

SET .
• Merkki “__” palaa säädetyn viikonpäivän alla ja 

merkki “ ” näkyy näytössä 4 sekunnin ajan.
• Lopeta säädöt painamalla painiketta 

SCHEDULE .

Tietojen kopiointi
Kun “C” on valittu STEP vaiheen säädön aikana, tietyn 
viikonpäivän asetus voidaan kopioida.
• Aseta kopiointimuoto voimaan painamalla painiketta 

SET .
• Määritä kopioinnin viikonpäivä painikkeella DAY .
• Joka kerta, kun painiketta DAY  painetaan, 

määritetyn viikonpäivän merkki  vilkkuu 
järjestyksessä. Kun kaikki viikonpäivät vilkkuvat, 
tiedot voidaan kopioida kaikille viikonpäiville.

• Paina SET -painiketta. Kun merkki “ ” näkyy 
kauko-ohjaimessa 4 sekunnin ajan, säätö on tehty.
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4 KÄYTTÄJÄN SUORITTAMA HUOLTO
Laite tarvitsee säännöllistä huoltoa (kerran vuodessa). Ota yhteys asennuksen tehneeseen liikkeeseen.
Jos ongelmia esiintyy, pyydämme ottamaan yhteyden asennuksen tehneeseen liikkeeseen tai jälleenmyyjään.

5 ILMA-VESILÄMPÖPUMPUN TOIMINNOT JA 
TOIMINTA

3 minuutin suojatoiminto
3 minuutin suojatoiminto estää ilma-vesilämpöpumpun käynnistymisen ensimmäisten 3 minuutin aikana sen 
jälkeen, kun päävirtakytkin/virtakatkaisin kytketään laitteen uudelleenkäynnistämistä varten.

Virtakatko
Toiminnan aikana tapahtunut virtakatko pysäyttää laitteen toiminnan kokonaan.
• Käynnistä laite uudelleen painamalla painiketta ZONE1, 2/HOT WATER kauko-ohjaimesta.

Lämmitysominaisuudet

Huurteenpoisto
Jos ulkoyksikköön on kertynyt huurretta lämmityksen tai kuumavesitoiminnon aikana, huurteenpoisto alkaa 
automaattisesti (noin 2 - 10 minuuttia), jotta lämmityskapasiteetti voidaan pitää yllä.
• Huurteenpoiston aikana sulatettu vesi valuu ulkoyksikön pohjalevystä.

Lämmityskapasiteetti
Lämmityksellä laite ottaa lämpöä ulkoa ja tuo sitä sisälle huoneeseen. Tällaista lämmitysjärjestelmää kutsutaan 
lämpöpumppujärjestelmäksi. Jos ulkoilman lämpötila on alhainen, suosittelemme muun lämmityslaitteen käyttöä 
yhdessä ilma-vesilämpöpumpun kanssa.

Lumisade ja ulkoyksikön jäätyminen
• Alueilla, joilla sataa lunta, ulkoyksikön ilmanotto- ja ilmantuloaukko ovat usein lumen peittämiä tai jäässä.

Jos ulkoyksikön annetaan olla lumen peittämä tai jäässä, laite saattaa mennä rikki tai sen toimintakyky olla 
heikko.

• Tarkkaile kylmillä alueilla, että tyhjennysletku tyhjentää veden kokonaan niin, ettei sitä jää sisälle, jotta saadaan 
estettyä jäätyminen. Jos vesi jäätyy tyhjennysletkuun tai ulkoyksikön sisään, se saattaa aiheuttaa koneen 
rikkoutumisen tai heikon toimintakyvyn.

Ilma-vesilämpöpumpun käyttöolosuhteet
Jotta ilma-vesilämpöpumppu toimisi oikein, käytä sitä seuraavassa lämpötilassa:

Jos ilma-vesilämpöpumppua käytetään muissa kuin edellä mainituissa olosuhteissa, turvatoimet eivät kenties 
toimi.

Jäähdytys
Ulkolämpötila : 10°C - 43°C

Huoneen lämpötila : 18°C - 32°C (Kuivaventtiilin lämpötila)

Kuuma vesi
Ulkolämpötila : –20°C - 43°C

Huoneen lämpötila : 5°C - 32°C

Lämmitys
Ulkolämpötila : –20°C - 25°C

Huoneen lämpötila : 5°C - 32°C
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Yleiset tekniset ominaisuudet
Ulkoyksikkö HWS-802H-E HWS-1102H-E HWS-1402H-E

Tyyppi Invertteri

Toiminto Lämmitys & Jäähdytys

Lämmitys

Kapasiteetti (kW) 8,0 11,2 14,0

Tulo (kW) 1,96 2,40 3,15

COP 4,08 4,66 4,45

Jäähdytys

Kapasiteetti (kW) 6,0 10,0 11,0

Tulo (kW) 2,13 3,52 4,08

EER 2,82 2,84 2,69

Virtalähde 230 V ~

Kylmäaine R410 A

Mitat KxLxS (mm) 890 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320

Vesiyksikkö HWS-
802XWHM3-E

HWS-
802XWHT6-E

HWS-
1402XWHM3-E

HWS-
1402XWHT6-E

HWS-
1402XWHT9-E

Tukilämmittimen kapasiteetti 3 kW 6 kW 3 kW 6 kW 9 kW

Virtalähde

tukilämmittimelle 230 V ~ 400 V 3N ~ 230 V ~ 400 V 3N ~ 400 V 3N ~

kuuman veden 
sylinterin lämmittimelle 
(valinnainen)

230 V ~

Lähtöveden 
lämpötila

Lämmitys (°C) 20 - 55

Jäähdytys (°C) 10 - 25

Yhdessä käytettävä yksikkö HWS-802H-E HWS-1102H-E/HWS-1402H-E

Mitat KxLxS (mm) 925 x 525 x 355

Kuumavesisylinteri (valinnainen) HWS-1501CSHM3-E 
HWS-1501CSHM3-UK

HWS-2101CSHM3-E 
HWS-2101CSHM3-UK

HWS-3001CSHM3-E 
HWS-3001CSHM3-UK

Veden tilavuus litraa 150 210 300

Veden maksimilämpötila (°C) 75

Sähkölämmitin (kW) 2,75

Korkeus (mm) 1 090 1 474 2 040

Halkaisija (mm) 550

Materiaali Ruostumaton teräs
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6 VIANMÄÄRITYS
Jos ongelmia esiintyy, pyydämme ottamaan yhteyden asennuksen tehneeseen liikkeeseen tai jälleenmyyjään.

Jos kysymyksiä ilmenee, pyydämme ottamaan yhteyden asennusliikkeeseen.

Ongelman tarkastus Toiminta

Kauko-ohjaimessa ei näy mitään. • Tarkasta onko virta kytketty.
• Onko virtakatkaisin kytketty?

Merkintä vilkkuu. • Päivämäärää/aikaa ei ole säädetty.
• Säädä päivämäärä ja aika.

Kauko-ohjaimessa näkyy virhekoodi. • Ota yhteys asennuksen tehneeseen liikkeeseen.

Huone ei jäähdy tai lämpene.

• Onko ajastettu toiminto kytkeytynyt?
• Tarkasta onko ajastettu toiminto kytkeytynyt.

• Onko yösäästötoiminto säädetty?
• Tarkasta säätö kauko-ohjaimesta.

• Toimiiko ilmastointilaite automaattimuodolla?
• Automaattimuodolla tavoitearvo säädetään automaattisesti ulkoilman 

lämpötilan mukaisesti.
• Automaattimuotoa voidaan säätää. Ota yhteys asennuksen tehneeseen 

liikkeeseen.

Kuumaa vettä ei tule.

• Onko päävesihana suljettu?
• Tarkasta venttiilit.

• Käytetäänkö kuumaa vettä liian paljon?
• Jos kuumaa vettä käytetään enemmän kuin säilytyskapasiteetti, saadaan 

vettä, jonka lämpötila on alhaisempi kuin säädetty kuuman veden 
lämpötila.
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Informaatio EMC Direktiivin 2004/108/EC mukaan
(Valmistajan nimi) TOSHIBA CARRIER CORPORATION

(Osoite, kaupunki, maa) 336 Tadehara, Fuji-shi, Shizuoka-ken,
416-8521 Japani

(EU:ssa olevan maahantuojan/tukkumyyjän nimi) Toshiba Carrier UK Ltd.

(Osoite, kaupunki, maa) Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, 
Devon, PL6 7DB. Yhdistynyt kuningaskunta
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