
Sterownik podgrzewacza wody 
z pompą ciepła

Instrukcja montażu i obsługi

VIVIVERTIeco
HPV-2.4/D270ANbA-K

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy 
zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi.
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Dziękujemy za wybór podgrzewacza wody z pompą ciepła, przed uruchomieniem należy dokładnie 
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. W przypadku utraty instrukcji, prosimy 
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedzić stronę www.cool.pl, lub wysłać e-mail na 
adres pompy@cool.pl w celu uzyskania wersji elektronicznej. Ze względu na ulepszenia produktu, COOL 
zastrzega sobie prawo do zmian, bez wcześniejszego powiadamiania.



3VIVIVERTIeco – instrukcja montażu i obsługi sterownika pompy ciepła

1. Wygląd / opis przycisków

WYGLĄD / OPIS PRZYCISKÓW

Przycisk I-KNOW

Przycisk timera

Przycisk funkcji

Przycisk RAPID

Przycisk trybu

Przycisk do góry

Przycisk ON/OFF

Przycisk w dół
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2. Ikony LCD

1  Wyświetlacz typowych trybów pracy. 

Tryby: HOTWATER (gorąca woda), SAVE (zapis), PRESET (nastawianie) i NIGHT (tryb nocny). 

2  Wyświetlacz funkcji RAPID (szybko) i I-KNOW (wiem). 

3  Wyświetlacz funkcji CYCLE (cyrkulacja), STERILIZE (sterylizacja), SUNFLOWER, ABSENCE 

(nieobecność), VACATION (wakacje) oraz ONCE (raz).  

Funkcja STERILIZE może nie działać w przypadku modeli bez grzałki elektrycznej.

4  Wyświetlacz funkcji blokady klawiatury

5  Wyświetlanie czasu systemowego, zaprogramowanego czasu, podglądu timera  

i uruchomionych parametrów

6  Wyświetlacz odszraniania, uruchomionego przeciwzamarzana i działania grzałki  

(lub wyświetlacza specjalnego trybu E-HEATER).

7  Wyświetlacz objętości gorącej wody  

(funkcja ta jest niedostępna w modelach z pojedynczym czujnikiem temperatury).

8  Wyświetlacz pracy/czuwania.

9  Wyświetlacz rzeczywistej temperatury wody, zadanej temperatury, kodów błędów  

i uruchomionych parametrów.

10  Wyświetlacz sterownika drugiego rzędu (ta funkcja jest zarezerwowana).
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3. Tryby pracy

Tryb Opis

HOTWATER

W standardowym trybie gorącej wody, urządzenie uruchamia się lub zatrzymuje w oparciu  
o różnicę pomiędzy wartością zadaną temperatury i rzeczywistą temperaturą wody. Jeżeli war-
tość zadana temperatury jest wyższa niż może być osiągnięta przez pompę ciepła, będzie 
użyta do ogrzewania grzałka elektryczna.

SAVE

Ten tryb jest podobny do trybu HOTWATER. Jednak pozwala on tylko na działanie pompy ciepła, 
ale nie grzałce elektrycznej do ogrzewania. Uwaga: Tryb SAVE wymaga odpowiedniej zadanej 
temperatury. Zaleca się, by przyjmować ten tryb, gdy wymagana temperatura wody nie jest 
wyższa niż 50°C. Jeżeli wartość zadana temperatury jest zbyt wysoka lub temperatura otocze-
nia jest zbyt niska, i gdy wydajność pompy ciepła jest niewystarczająca, zostanie wyświetlony 
kod błędu L6 i ogrzewanie zostanie zatrzymane. W tym przypadku, należy zmniejszyć wartość 
zadaną temperatury do wartości, która jest niższa od rzeczywistej temperatury wody. Wówczas 
L6 zniknie automatycznie.

PRESET

Tryb ten umożliwia nastawianie czasu do korzystania z gorącej wody. Urządzenie określa chwi-
lę rozpoczęcia pracy w zależności od temperatury otoczenia oraz różnicy pomiędzy zadaną 
temperaturą wody a rzeczywistą temperaturą wody. Kiedy upłynie zadany czas, po jednej 
godzinie urządzenie zatrzyma się. Raz ustawiony, tryb ten przebiega cyklicznie codziennie.

NIGHT

Urządzenie będzie się uruchamiać lub zatrzymywać w ustalonym okresie od 00: 00-06: 00 
na podstawie różnicy pomiędzy wartością zadaną temperatury i rzeczywistą temperaturą 
wody. Poza tym okresem urządzenie jest nieaktywne. Raz ustawiony, tryb ten przebiega 
cyklicznie codziennie.

3.1 TRYBY TYPOWE

3.2 TRYBY SPECJALNE

Tryb Opis

E-HEATER

Tylko wtedy, gdy pompa ciepła jest uszkodzona, zaleca s ię zastosowanie tego trybu.  
W trybie tym tylko grzałka elektryczna jest używana do ogrzewania i okreś la chwilę roz-
poczęcia pracy i jej zakończenia na podstawie różnicy między temperaturą zadaną  
a rzeczywistą temperaturą wody.
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4. Funkcje

Funkcja Opis

TIMER
Urządzenie uruchamia się i zatrzymuje według ustawień timera.
Raz ustawiona funkcja działa codziennie cyklicznie.

RAPID
Grzałka elektryczna jest ustawiona na szybkie przygotowanie gorącej wody, aby zaspokoić 
pilne zapotrzebowanie na gorącą wodę użytkową. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy 
zbiornik na wodę wyposażony jest w pomocniczą grzałkę elektryczną.

I-KNOW
Urządzenie symuluje zwyczajowe działanie użytkownika poprzez gromadzenie i analizowanie 
danych o wodzie przez pewien czas, a następnie wykonuje działanie automatycznie. Zachowa 
ono średnią temperaturę wody, gdy użytkownik nie wymaga dużej ilości gorącej wody.

CYCLE
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej – przeznaczeniem jest by gorąca woda była dostępna w każ-
dej chwili. Wymaga odpowiednio zaprojektowanej instalacji oraz pompy obiegowej do c.w.u.

STERILIZE
Woda ogrzewana jest do temperatury 70°C lub wyższej (gdy temperatura jest ustawiona na 
wyższą niż 70°C), w celu sterylizacji zbiornika wody.

SUNFLOWER

Przez pomiar temperatury otoczenia w ciągu dnia, podgrzewacz wody umożliwia urządzeniu 
działać, gdy temperatura otoczenia jest względnie wysoka, co pozwala na wyższą sprawność 
urządzenia. Przy niższej temperaturze otoczenia, temperaturę wody utrzymuje się na średnim 
poziomie, aby spełniać podstawowe wymagania użytkowników.

ABSENCE
Funkcja ta może być zastosowana, gdy użytkownik jest nieobecny przez krótki czas. Zapobiega 
to częstemu uruchamianiu urządzenia i oszczędza energię cieplną oraz elektryczną.

VACATION
Podczas czasu wakacji ustawionego przez użytkownika, urządzenie utrzymuje temperaturę 
wody na stosunkowo niskim poziomie, aby oszczędzać ciepło i elektryczność. Funkcja STERILIZE 
rozpoczyna się jeden dzień przed końcem wakacji, a gorąca woda jest już z góry przygotowana.

ONCE
Urządzenie zatrzyma się automatycznie po podgrzaniu zbiornika wody. Oszczędza to energię 
gdy zbiornik gorącej wody jest dostępny dla użytkownika.

Funkcje obsługiwane przez różne tryby działania:

        Funkcja 

Tryb

RAPID STERILIZE CYCLE I-KNOW SUNFLOWE ABSENCE VACATION ONCE TIMER

HOTWATER • • • • • • • • •

SAVE • • • • • • • • •

PRESET • • • x x x • x x

NIGHT • • • x x x • x x

E-HEATER x x • x x x x x •
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5. Instrukcje dotyczące działania

5.1 USTAWIANIE ON/OFF

Urządzenie uruchamia się lub zatrzymuje przez naciśnięcie przycisku ON/OFF.

UWAGA

Po włączeniu zasilania i w warunkach normalnej komunikacji, na wyświetlaczu pojawi się tem-
peratura wody, czas oraz ilość gorącej wody (dla modeli z podwójnym czujnikiem temperatury) 
zarówno w stanie ON jak i OFF urządzenia. Gdy wyświetlacz nie pokazuje trybu pracy, oznacza 
to stan wyłączony (OFF), jak pokazano na poniższym rysunku.
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5.2 USTAWIANIA TRYBÓW TYPOWYCH

W stanie ON urządzenia, należy nacisnąć przycisk MODE, aby przełączać tryby pracy w następującej 
kolejności:

HOTWATER SAVE PRESET NIGHT

Tryb HOTWATER jest pokazany na rysunku poniżej.

5. Instrukcje dotyczące działania
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5.3 USTAWIANIE TRYBÓW SPECJALNYCH

5. Instrukcje dotyczące działania

Jeżeli pompa ciepła podgrzewacza wyposażona w grzałkę elektryczną jest uszkodzona, użytkownik 
może nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE + RAPID przez 5 sekund w dowolnym trybie w ramach 
stanu ON, aby włączyć tryb E-HEATER.

UWAGA

Tryb E-HEATER może być stosowany tylko wtedy, gdy pompa ciepła jest uszkodzona. W tym 
przypadku, należy natychmiast skontaktować się z serwisem.

Tryb E-HEATER jest pokazany na poniższym rysunku.

W trybie E-HEATER, użytkownik może nacisnąć przycisk MODE, aby przejść do trybu HOTWATER. Na-
leży zwrócić uwagę, że tryb E-HEATER zostanie automatycznie anulowany, a tryb HOTWATER zostanie 
uruchomiony po restarcie podgrzewacza wody w przypadku zaniku napięcia.
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5. Instrukcje dotyczące działania

5.4 USTAWIANIE TEMPERATURY WODY

W stanie ON, należy nacisnąć ▲ aby zwiększyć lub ▼ aby zmniejszyć wartość zadanej temperatury. 
Temperatura wody będzie wzrastać lub zmniejszać się w sposób ciągły o 1°C, gdy przycisk jest wci-
śnięty i przytrzymany.

Minimalna wartość zadana temperatury dla wszystkich modeli wynosi 35°C. Zadana temperatura 
maksymalna może być ustawiona na 55°C, 58°C lub 70°C. Szczegółowe informacje można znaleźć  
w Zintegrowanej Instrukcji Obsługi urządzenia.

5.5 USTAWIANIE CZASU

5.5.1 Ustawianie czasu systemowego

W interfejsie głównym należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TIMER przez 5 sekund. Wyświetlany jest 
interfejs ustawień czasu systemowego. Ikona zegara jest włączona i miga wartość godziny. Należy 
naciskać ▲ lub ▼, aby ustawić wartość godzinę oraz nacisnąć przycisk TIMER, aby potwierdzić usta-
wienie. Następnie migocze wartość minut. Poprzez naciskanie ▲ lub ▼ ustawia się wartość minut,  
a następnie trzeba nacisnąć przycisk TIMER, aby potwierdzić ustawienie. Po zapisaniu ustawionego 
czasu systemowego zostanie wyświetlony główny interfejs. W procesie ustawiania, jeśli żaden przycisk 
nie zostanie naciśnięty przez 15 sekund, zostanie wyświetlony główny interfejs, a widoczne wówczas 
wielkości nie zostaną zapisane.

Czas systemowy zmiania się w zakresie od 00:00 do 23:59. Po każdym naciśnięciu przycisku ▲ lub ▼, 
czas zwiększa się lub zmniejsza o 1 godzinę lub 1 minutę. Gdy przycisk zostanie naciśnięty i przytrzy-
many, czas zwiększa się lub zmniejsza się w sposób ciągły o 1 godzinę lub 1 minutę.

Proces ustawiania jest pokazany na poniższym rysunku.
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5.5.2 Ustawianie timera

5. Instrukcje dotyczące działania

Ustawianie timera: w trybie HOTWATER lub SAVE, lub w stanie wyłączonym (OFF), należy nacisnąć 
przycisk TIMER, aby wejść do interfejsu ustawiania timera. Pojawiają się ikony TIMER i ON i miga war-
tość godziny. Poprzez naciskanie � lub � ustawia się wartość godziny, nastepnie należy nacisnąć 
przycisk TIMER, aby potwierdzić ustawienie. Następnie miga wartość minut. Ustawienia wartość minut 
dokonuje się naciskając � lub �, a naciskając przycisk TIMER dokonuje się potwierdzenia ustawienia. 
Ikona OFF się wyświetla, a ikona ON wyłącza. Miga wartość godziny. Należy naciskać � lub �, aby 
ustawić wartość godziny i nacisnąć przycisk TIMER, aby potwierdzić ustawienie. Następnie migocze 
wartość minut. Naciskając � lub � ustawia się wartość minut, a następnie poprzez naciśnięcie przy-
cisku TIMER zatwierdza się wartość. Po zapisaniu zaplanowanych ustawień czasu włączania/wyłą-
czania zostanie wyświetlony główny interfejs. W procesie ustawiania, jeśli żaden przycisk nie zostanie 
naciśnięty przez 15 sekund, zostanie wyświetlony główny interfejs, a ustawienia nie zostaną zapisane.

Anulowanie timera: Po ustawieniu zaplanowanego czasu włączenia/wyłączenia, naciskając przy-
cisk TIMER można je anulować.

UWAGA

planowany czas włączenia i czas wyłączenia nie może być taki sam; w przeciwnym razie, wy-
świetlacz LCD przełącza się do interfejsu resetowania stopera.
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5.5.3 Ustawianie planowanego czasu

5. Instrukcje dotyczące działania

W trybie PRESET, gorąca woda jest przygotowana z wyprzedzeniem o zadany czas.

W głównym interfejsie trybu PRESET należy nacisnąć przycisk TIMER, aby wejść do interfejsu wyboru. 
Miga PRESET 1, podczas gdy PRESET 2 i PRESET 3 nie są wyświetlane. Podczas naciskania � lub � wy-
świetlacz miga cyklicznie w następującej kolejności: PRESET 1 - PRESET 2 - PRESET 3 - PRESET 1.

Ustawianie planowanego czasu

Poprzez naciśnięcie przycisku TIMER wybrany zostaje PRESET 1. Pojawia się ikona PRESET 1 i miga war-
tość godziny. Naciskając � lub � ustawia się wartość godziny, a poprzez naciśnięcie przycisku TIMER 
zatwierdza się ustawienia. Następnie migocze wartość minut. Przez naciskanie � lub � ustawia się 
wartość minut, a następnie nacikając przycisk TIMER zatwierdza się ustawienia. Po zapisaniu usta-
wień czasu dla PRESET 1, zostanie wyświetlony główny interfejs.

Ustawienia PRESET 2 lub PRESET 3 

Należy nacisnąć przycisk TIMER, aby wybrać PRESET 2, wówczas zaczyna migać ikona ON. Naciskając 
� lub � przełącza się ikony ON i OFF. Kiedy miga ikona ON, nacisnąć przycisk TIMER. Wówczas pojawia 
się ikona PRESET 2, a ikona ON wyłacza się. Miga wartości godziny. Naciskając � lub � ustawia się 
wartość godziny, a naciskając przycisk TIMER zatwierdza się ustawienia. Następnie migocze wartość 
minut. Poprzez naciskanie � lub � ustawia się wartość minut, a następnie przez naciśnięcie przyci-
sku TIMER zatwierdza ustawienia. Po zapisaniu ustawienia czasu dla PRESET 2, zostanie wyświetlony 
główny interfejs. Sposób ustawiania PRESET 3 jest taki sam, jak w przypadku PRESET 2 (po zapisaniu 
ustawień, w interfejsie głównym ikony ON i OFF nie są wyświetlane, są one dostępne w procesie 
ustawiania).

W procesie ustawiania czasu, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 15 sekund, interfejs 
PRESET przełączy się automatycznie na interfejs główny i ustawienia nie zostaną zapisane.

Jeśli wartości czasu ustawionego na PRESET 1, PRESET 2 i PRESET 3 są takie same, uważane są za jeden 
zaplanowany czas.

Planowany czas można zapamiętać. Jeśli ustawiony czas nie musi być zresetowany, użytkownik po-
trzebuje tylko wybrać ON lub OFF.

Anulowanie planowanego czasu

Po nastawieniu czasu na PRSET 2 lub PRESET 3, użytkownik może nacisnąć przycisk TIMER, aby wyświe-
tlić interfejs wyboru. Ikona PRESET 2 miga. Po naciśnięciu � lub �, na wyświetlaczu migają kołowo  
w następującej kolejności: PRESET 2 - PRESET 3 - PRESET 1 - PRESET 2. Należy wybrać PRESET 2 i naci-
snąć przycisk TIMER. Teraz wybrać, aby anulować PRESET 2. Następnie ikona PRESET 2 jest włączona,  
a ikona ON miga. Naciskając � lub � należy wybrać OFF. Następnie zacisnąć przycisk TIMER, aby 
potwierdzić anulowanie i powrócić do głównego interfejsu. Sposób anulowania planowanego czasu 
w przypadku PRESET 3 jest taki sam, jak w przypadku PRESET 2. Planowany czas w przypadku PRESET 
1 nie może być anulowany. Jeżeli użytkownik wybiera PRESET 1, zostanie wyświetlony interfejs usta-
wiania czasu.
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5. Instrukcje dotyczące działania

Tryb PRESET przebiega cyklicznie. Podgrzewacz wody zaczyna ogrzewać wodę w zależności od za-
danego czasu i temperatury otoczenia i przestaje po jednej godzinie po upływie zadanego czasu.
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5.6 USTAWIANIE FUNKCJI

5. Instrukcje dotyczące działania

5.6.1 I-KNOW 

W stanie ON, należy nacisnąć I-KNOW, aby wybrać funkcję I-KNOW. Aby wyłączyć tę funkcję, należy 
ponownie nacisnąć przycisk I-KNOW. 

5.6.2 RAPID 

W stanie ON, należy nacisnąć przycisk RAPID, aby wybrać funkcję RAPID. Grzałka elektryczna zo-
stanie uruchomiona do ogrzewania. Aby wyłączyć tę funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk 
RAPID. Wówczas grzałka elektryczna jest wyłączana.

W trybie E-HEATER, użytkownik może nacisnąć przycisk RAPID, aby przełączyć się na tryb HOTWATER. 
W celu powrotu do trybu E-HEATER, należy ponownie nacisnąć przycisk RAPID.

5.6.3 CYCLE, SUNFLOWER, ABSENCE i ONCE

W stanie ON, należy nacisnać przycisk FUNCTION, aby wejść do interfejsu wyboru spośród funkcji: CYC-
LE, SUNFLOWR, ABSENCE i ONCE. Gdy dana jest wybrana, miga odpowiednia ikona. Następnie użyt-
kownik może nacisnąć przycisk � lub �, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Jeżeli żadna czynność 
nie będzie wykonywana w ciągu 5 sekund, to należy uznać, że ta funkcja nie jest wymagana. Jeśli ta 
funkcja zostanie uruchomiona, na wyświetlaczu pojawi się ikona funkcji bez migania. Jeśli funkcja ta 
zostanie anulowana, nie będzie wyświetlana ikona funkcji. Jeśli nie zostanie wybrana żadna funkcja w 
ustawianiu interfejsu przez 5 sekund, interfejs przełącza się z powrotem do pierwotnego stanu.

5.6.4 STERILIZE

Funkcja STERILIZE jest dostępna pod czterema trybami typowymi. Jednak po jej ustawieniu urządzenie 
działa jak w trybie HOTWATER. Podgrzewacz wody steruje uruchamianiem i wyłączaniem urządzenia 
w oparciu o różnicę między rzeczywistą temperaturą wody a temperaturą wymaganą do sterylizacji.

W stanie ON i w trybie typowym, należy nacisnąć przycisk FUNCTION, aby wejść do interfejsu wyboru 
funkcji. Gdy funkcja STERILIZE zostanie wybrana, miga odpowiednia ikona. W tym samym czasie, pla-
nowany cykliczny czas sterylizacji jest wyświetlany jako d: XX, jak pokazano na rysunku.
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5. Instrukcje dotyczące działania

W tym czasie mogą być wykonywane następujące operacje:

1. Należy nacisnąć � lub �, aby włączyć lub wyłączyć funkcję STERILIZE. Jeśli funkcja ta jest uru-
chomiona, zostanie wyświetlona ikona STERILIZE bez migania. Sterylizacja będzie wykonywana 
cyklicznie poprzez ustawione wartości s i h. Jeśli funkcja ta zostanie anulowana, ikona STERILIZE nie 
będzie wyświetlana. Jeżeli żadna operacja nie będzie wykonywana przez 5 sekund należy uznać, 
że ta funkcja nie jest wymagana. Po uruchomieniu tej funkcji i gdy sterylizacja jest wykonywana, 
miga ikona funkcji.

2. Poprzez naciśnięcie przycisku TIMER wchodzi się do interfejsu ustawiania parametrów sterylizacji. 
Należy nacisnąć � lub �, aby wybrać wartość d, a następnie przycisk TIMER, aby potwierdzić war-
tość. Gdy potwierdzona wartość d nie jest równa 0, pojawi się interfejs ustawiania wartości h. Na-
ciskając � lub � wybiera się wartość h, a następnie naciska się przycisk TIMER, aby ją potwierdzić. 
Gdy świeci się ikona STERILIZE, funkcja STERILIZE jest uruchomiona. Jeśli ikona STERILIZE miga, zada-
na wartość h (chwila rozpoczęcia sterylizacji) została osiągnięta i sterylizacja jest wykonywana.

Parametr sterylizacji Znaczenie Zakres

Wartość d Interwał dzienny dla sterylizacji cyklicznej 0-10 dni; 0 wskazuje na sterylizację tylko raz, 
a funkcja sterylizacji zostanie anulowana 
po wykonaniu.

Wartość h Chwila rozpoczęcia sterylizacji cyklicznej 00:00-23:00

Sterylizacja cykliczna

Sterylizacja odbywa się cyklicznie w oparciu o wartość d. Gdy spełnione są warunki sterylizacji cyl-
kicznej, odbywa się ona bez względu na stan ON/OFF (włączenia/wyłączenia) sterowanika i poza 
limitem trybów typowych oraz funkcji, z wyjątkiem VACATION. Jednak użytkownicy mogą zatrzymać 
proces sterylizacji poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF, aby ją wyłączyć (lecz może to tylko zatrzy-
mać sterylizację na ten moment bez wpływu na sterylizację cykliczną, nastawiona funkcja sterylizacji 
czynnej nadal działa).

Przypominacz OFF o nieprawidłowościach sterylizacji

Jeśli wyświetla się ikona OFF na pozycji zegara po uruchomieniu funkcji STERILIZATION, sterylizacja nie 
nastąpi, a temperatura wody wymagana do sterylizacji nie może zostać osiągnięta. Przypominacz 
OFF może być anulowane po naciśnięciu dowolnego przycisku.

Przypomnienie OFF wskazuje jedynie, że sterylizacja nie przebiegnie w tym czasie, co nie ma wpływu 
na sterylizacje cykliczną.
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Przypomnienie OFF jest pokazane na poniższym rysunku.

5. Instrukcje dotyczące działania

UWAGA

1. Wraz z upływem czasu od 23:59 do 00:00, system wchodzi w nowy dzień, co stanowi podstawę 
do zwiększania liczby dni.

2. Za każdym razem, gdy funkcja STERILIZE jest uruchomiona lub parametry sterylizacji są kory-
gowane w interfejsie ustawiania funkcji sterylizacji, sterylizacja będzie wykonywana od razu,  
a interwał dzienny sterylizacji zostanie przeliczony narastająco. Nawet jeśli sterylizacja jest wyko-
nywana, operacje takie jak resetowanie funkcji sterylizacji oraz ustawianie dziennego interwału 
sterylizacji spowoduje również przeliczenie interwału dziennego.

3. Po ustawieniu funkcji sterylizacji cyklicznej, podgrzewacz wody wciąż może dokładnie obliczyć 
interwał dzienny sterylizacji narastająco, a funkcja sterylizacji cyklicznej może nadal działać w 
przypadku krótkotrwałego zaniku zasilania. Jeśli moment rozpoczęcia sterylizacji przypada na 
czasie trwania awarii zasilania, sterylizacja się odbędzie, jak tylko zasilanie zostanie przywróco-
ne. Ponadto, interwał dzienny sterylizacji zostanie przeliczony narastająco na podstawie tego 
procesu sterylizacji, a następna sterylizacja będzie odpowiednio obliczona.

4. Należy upewnić się, że nie ma długotrwałej awarii zasilania; w przeciwnym wypadku zegar 
podgrzewacza wody będzie działać nieprawidłowo, a funkcja STERILIZE nie będzie działać pra-
widłowo.

5. W trybie E-HEATER, funkcja STERILIZE jest niedostępna.
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5. Instrukcje dotyczące działania

5.6.5 VACATION

W stanie ON, należy nacisnąć przycisk FUNCTION, aby wejść do interfejsu wyboru funkcji. Kiedy funk-
cja VACATION jest wybrana, miga odpowiednia ikona. W tym samym czasie, zadana liczba dni wa-
kacji jest wyświetlana na pozycji zegara, jak pokazano na rysunku.

W tym czasie mogą być wykonywane  następujące operacje:

1. Poprzez naciskanie � lub � włącza lub wyłącza się funkcję VACATION. Po uruchomieniu tej funkcji, 
będzie wyświetlona ikona VACATION bez migania, a podgrzewacz wody będzie działał w oparciu 
o zaprogramowaną liczbę dni wakacji; Jeśli funkcja ta zostanie anulowana, ikona VACATION nie 
będzie wyświetlana. Jeżeli nie jest wykonywana żadna operacja w ciągu 5 sekund należy uznać, 
że ta funkcja nie jest wymagana.

2. Aby ustawić liczbę dni urlopu, należy nacisnąć przycisk TIMER. Naciskając � lub � wybiera się 
liczbę dni urlopu w zakresie od 3 do 120 dni, a następnie naciskając przycisk TIMER zatwierdza się 
ustawienie. Następnie należy naciskać � lub �, aby włączyć lub anulować funkcję VACATION.

 Kiedy funkcja VACATION jest uruchomiona w oparciu o stan ON, podgrzewacz wody oblicza licz-
bę dni wakacji narastająco. A funkcja STERILIZE zostanie uruchomiona w celu wysterylizowania 
zbiornika wody na jeden dzień przed zakończeniem wakacji. Ponadto, gorąca woda jest przygo-
towywana z góry w trybie HOTWATER przed zakończeniem wakacji.
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UWAGA

1. Wraz z upływem czasu od 23:59 do 00:00, system wchodzi w nowy dzień, co stanowi podstawę 
do zwiększenia liczby dni.

2. Za każdym razem, gdy funkcja VACATION jest uruchomiona lub liczba dni wakacji jest zadawa-
na w interfejsie ustawiania funkcji wakacji, liczba dni urlopu zostanie przeliczona narastająco. 
Nawet gdy funkcja VACATION jest wykonywana, operacje takie jak resetowanie funkcji waka-
cje oraz korekta dni wakacji spowodują również przeliczanie liczby dni wakacji.

3. Po ustawieniu funkcji VACATION, podgrzewacz wody może jeszcze dokładnie obliczyć liczbę 
dni wakacji narastająco w przypadku krótkotrwałego zaniku zasilania. Lecz należy zapewnić, 
że nie nastąpi długoterminowa awaria zasilania; w przeciwnym wypadku zegar podgrzewacza 
wody będzie działać nieprawidłowo, a funkcja VACATION nie będzie działać prawidłowo.

5. Instrukcje dotyczące działania

5.6.6 CYCLE

Dodatkowa rura wodna między zbiornikiem wody a miejscem pobierania wody jest odpowiednio 
podgrzewana, gdy gorąca woda jest dostępna w zbiorniku. Umożliwia to natychmiastowe dostar-
czanie gorącej wody bez konieczności pobierania zimnej wody z instalacji wodnej (cyrkulacja c.w.u.). 
Funkcja ta wymaga zainstalowania systemu powrotu wody podczas instalacji urządzenia. System 
powrotu wody składa się z powrotnej pompy wody, rury powrotnej wody, zaworu zwrotnego na rurze 
powrotnej wody oraz czujnika temperatury na rurze powrotnej wody.
Funkcja CYCLE umożliwia zarówno automatyczne jak i ręczne sterowanie. To drugie jest przyjęte do-
myślnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu ustawiania, patrz opis na 
temat ręcznego i automatycznego przełączanie powrotnej pompy wody w rozdziale 6.7.3.

Sterowanie ręczne 

Po zainstalowaniu systemu powrotnego wody (cyrkulacja c.w.u.) i gdy sterowanie ręczne jest ustawio-
ne na sterowniku przewodowym, należy nacisnąć przycisk FUNCTION na przewodowym sterowniku 
zanim gorąca woda będzie wymagana przez użytkownika. Miga ikona CYCLE. Naciskać � lub �, iko-
na CYCLE nadal się wyświetla, a następnie miga, jeśli ręczna funkcja zostanie uruchomiona. Urządze-
nie podgrzewa rurę wodną za pomocą gorącej wody w zbiorniku. Metoda ta wymaga operowania 
ręcznego, ale minimalizuje zużycie energii.

Sterowanie automatyczne 

W wyznaczonym czasie automatycznego cyrkulacji, urządzenie podgrzewa rurę wodna na podsta-
wie temperatury rury. Metoda ta nie wymaga działania ręcznego, ale zużywa więcej energii.
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5. Instrukcje dotyczące działania

Nacisnąć 
przycisk FUNCTIONGłówny interfejs

Miga Iikona 
CYCLE

Nacisnąć
przycisk TIMER

Timer powrotu 
wody ON,  miga 
wartość godziny

N
a

c
isn

ą
ć

 
�

 lu
b

 �
 a

b
y 

us
ta

w
ić

 w
a

rt
o

ść

N
a

c
isn

ą
ć

 
�

 lu
b

 �
 a

b
y 

us
ta

w
ić

 w
a

rt
o

ść

N
a

c
isn

ą
ć

 
�

 lu
b

 �
 a

b
y 

us
ta

w
ić

 w
a

rt
o

ść

N
a

c
isn

ą
ć

 
p

rz
yc

isk
 T

IM
ER

Timer powrotu 
wody OFF,  miga 
wartość godziny

Nacisnąć 
i przytrzymać
przycisk TIMER

Timer powrotu 
wody OFF,  miga 
wartość minuty

Nacisnąć 
przycisk TIMER

Harmonogram 
powrotu wody 
jest ustawiony

N
a

c
isn

ą
ć

 
�

 lu
b

 �
 a

b
y 

us
ta

w
ić

 w
a

rt
o

ść

Timer powrotu 
wody ON,  miga 
wartość minuty

Nacisnąć
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Kroki ustawiania planowego czasu automatycznej cyrkulacji c.w.u. 

(Musi być ustawiony automatyczny tryb sterowania. W celu uzyskania szczegółowych informacje na 
temat sposobu ustawiania, patrz opis na temat ręcznego i automatycznego przełączenia pompy 
powrotnej wody w rozdziale 6.7.3.).

Krok 1: Nacisnąć tryb FUNCTION aby wybrać funkcję CYCLE. Ikona CYCLE miga.

Krok 2: Nacisnąć przycisk TIMER aby wprowadzić interfejsu ustawienia zaplanowanego czasu na cyr-
kulację. Znaki TIMER, wartość czasu oraz ON są wyświetlane na pozycji czasu, które łącznie wskazują 
zaplanowany czas uruchomienia. Gdy miga wartość godzin zaplanowanego uruchomienia, można 
go ustawić naciskając � lub �.

Krok 3: Po ustawieniu wartości godziny, nacisnąć przycisk TIMER, aby przejść do wartości minut plano-
wanego uruchomienia. Gdy miga wartość minut, można ją ustawić naciskając � lub �.

Krok 4: Po ustawieniu wartości minut, nacisnąć przycisk TIMER. Znak ON znika, a pojawia się znak 
OFF. Tymczasem miga wartość godziny wskazując, że zaplanowany czas wyłączenia można ustawić 
naciskając � lub �.

Krok 5: Po ustawieniu wartości godziny, nacisnąć przycisk TIMER, aby przejść do wartości minut plano-
wanego wyłączenia. Gdy miga wartość minut, można ją ustawić naciskając � lub �.

Krok 6: Nacisnąć przycisk TIMER, aby powrócić do interfejsu wyboru funkcji CYCLE. Jeśli miga znak 
CYKL, czas planowany dla powrotu wody jest z powodzeniem ustawiony na nową wartość.

Krok 7: Kiedy użytkownicy naciskają dowolny przycisk z wyjątkiem TIMER, FUNCTION, ON/OFF, a przy-
ciski �/� krótko lub przytrzymują naciśnięte w interfejsie wyboru przez 5 sekund, aktualny interfejs 
wyłącza się automatycznie, a to czy jest wyświetlany znak CYCLE jest ustalane na podstawie czas 
planowanego dla cyrkulacji
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5. Instrukcje dotyczące działania

5.7 FUNKCJE SPECJALNE

5.7.1 Blokada klawiatury

W normalnym stanie urządzenia, należy nacisnąć i przytrzymać � + � przez 5 sekund. Ikona LOCK 
jest wyświetlana na sterowniku, a wszystkie przyciski stają się niedostępne. Ikona LOCK miga, gdy 
dowolny przycisk zostanie naciśnięty. Aby wyłączyć funkcję blokady klawiatury, trzeba nacisnąć  
i przytrzymać � + � ponownie przez 5 sekund. Wówczas ikona LOCK zniknie.

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, funkcja blokady staje się nieważna i wszystkie przyciski są ponownie 
dostępne. Funkcja blokady klawiatury zostanie wznowiona po naprawie błędu. Ponadto, status blo-
kady przy awarii zasilania zostaje zapamiętany

5.7.2 Czyszczenie (dostępne w modelach cyrkulacyjnych)

W stanie OFF (wyłączonym) normalnego urządzenia, należy nacisnąć i przytrzymać MODE+� przez  
5 sekund. Urządzenie uruchamia funkcję czyszczenia, a ikony HOTWATER, SAVE, PRESET oraz NIGHT 
są wyświetlane na wyświetlaczu. Aby anulować funkcję czyszczenia, należy ponownie nacisnąć  
i przytrzymać przycisk MODE+� przez 5 sekund.

Proces czyszczenia trwa najwyżej 30 minut i zatrzyma się automatycznie po 30 minutach od chwili 
uruchomienia funkcji czyszczenia. Gdy funkcja czyszczenia jest uruchamiona, przyciski ON i OFF stają 
się niedostępne.

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, funkcja czyszczenia jest automatycznie anulowana.

Funkcja ta służy do czyszczenia cyklicznych pomp ciepła oraz odprowadzania powietrza w układzie 
wody podczas cyrkulacji.

5.7.3 Ręczne/automatyczne przełączanie pompy cyrkulacyjnej

W stanie OFF (wyłączonym) sterownika przewodowego, należy nacisnąć przytrzymać przycisk MODE+� 
na głównym interfejsie przez 5 sekund, aby wejść do interfejsu zapytań. Następnie zostanie wyświetlony 
kod zapytania 00, nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE+� przez 5 sekund, aby wyświetlić kody konfi-
gurowalnych parametrów oraz wartości. Nacisnąć � lub �, aby wybrać P0 i nacisnąć przycisk MODE. 
Wówczas miga wartość pozycji 00 pod kodem parametru P0. Nacisnąć � lub �, aby wybrać wartość 
pozycji, a następnie nacisnąć przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie (00 wskazuje na sterowanie 
ręczne, a 01 wskazuje na sterowanie automatyczne). Po tym, nacisnąć przycisk funkcyjny, aby powró-
cić do głównego interfejsu. Jeśli żadna operacja nie jest wykonywana przez 15 sekund, wraca on do 
głównego interfejsu automatycznie.

UWAGA

Inne parametry nie mogą być modyfikowane; w przeciwnym razie zostanie wywołana sytuacja 
nietypowa.
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W stanie OFF (wyłączonym) sterownika przewodowego, nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE+� na 
głównym interfejsie przez 5 sekund, aby wejść do interfejsu zapytań. Wówczas zostanie wyświetlony 
kod zapytań 00, nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE+� przez 5 sekund, aby wyświetlić kody konfi-
gurowalnych parametrów oraz wartości. Naciskać � lub �, aby wybrać P5 i nacisnąć przycisk MODE. 
Wtedy miga wartość pozycji 00 lub 01 pod kodem parametru P5. Naciskać � lub �, aby wybrać 
wartość pozycji, a następnie nacisnąć przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienia (00: °C i 01: °F). 
Po tym, nacisnąć przycisk funkcyjny, aby powrócić do głównego interfejsu. Jeśli żadna operacja nie 
zostanie wykonywana w ciągu 15 sekund, powróci on automatycznie do głównego interfejsu.

5. Instrukcje dotyczące działania

5.7.4 Ustawianie jednostki temperatury (°C/F)

UWAGA

Inne parametry nie mogą być modyfikowane; w przeciwnym razie zostanie wywołana sytuacja 
nietypowa.

5.7.5 Ustawianie czujnika temperatury do sterowania ON/OFF

W stanie OFF (wyłączonym) sterownika przewodowego, nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE+� 
na głównym interfejsie przez 5 sekund, aby wejść do interfejsu zapytań. Zostanie wyświetlony kod 
zapytań 00, nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE+� przez 5 sekund, aby wyświetlić kody konfigu-
rowalnych parametrów oraz wartości. Naciskać � lub �, aby wybrać PJ i nacisnąć przycisk MODE. 
Wówczas miga wartość pozycji 00, 01 lub 02 pod kodem parametru PJ. Naciskać � lub � aby wybrać 
wartość pozycji, a następnie nacisnąć przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie. Po tym, nacisnąć 
przycisk FUNCTION, aby powrócić do głównego interfejsu. Jeśli żadna operacja nie zostanie wykona-
na w ciągu 15 sekund, powróci on automatycznie do głównego interfejsu.

Instrukcja wartości

Wartość 0 01 02

Instrukcja Dolny czujnik temperatury 
steruje ON/OFF  
(włączaniem/wyłączaniem) 
urządzenia

Górny czujnik temperatury 
steruje ON/OFF 
(włączaniem/wyłączaniem) 
urządzenia

Dolny czujnik temperatury steruje 
uruchomieniem urządzenia; 
górny czujnik temperatury steruje 
zatrzymaniem urządzenia

Skutek Może odpowiednio zwiększyć 
objętość gorącej wody 

Może zaoszczędzić energię Objętość gorącej wody oraz energia 
elektryczna znajdują się pomiędzy 
00 i 01

UWAGA

Inne parametry nie mogą być modyfikowane; w przeciwnym razie zostanie wywołana sytuacja 
nietypowa.
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Gdy wystąpią jakieś błędy podczas pracy, na sterowniku wyświetlą się kody błędów.

Jeśli jednocześnie wystąpi wiele błędów podgrzewacza wody, odpowiednie kody błędów będą wy-
świetlane cyklicznie.

Jeżeli sterownik wyświetli błąd, należy wyłączyć podgrzewacz i skontaktować się z wykwalifikowa-
nym personelem w celu dokonania konserwacji. Poniższy rysunek pokazuje błąd komunikacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kodów błędów, patrz tabela załączona na 
końcu niniejszej instrukcji.

5. Instrukcje dotyczące działania

5.8 WYŚWIETLACZ BŁĘDÓW 
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1. Nie należy wykonywać operacji na sterowniku mokrymi rękami.

2. Nie należy instalować przewodowego sterownika w miejscu wilgotnym.

3. Nie uderzać, rzucać lub często rozkładać i składać sterownika przewodowego.

4. Temperatura na wylocie wody ze zbiornika wodnego jest fabrycznie ustawiona na 50°C.

5. Użytkownicy mogą regulować temperaturę w razie potrzeby, gdy urządzenie pracuje. Jednakże, 
gdy temperatura jest zbyt wysoka, współczynnik wydajności (COP) zmniejsza się.

6. Gdy zostanie osiągnięta zadana wartość temperatury, urządzenie zatrzymuje się automatycznie, 
a przewodowy sterownik wyświetla ikonę KEEP. Jeżeli temperatura wody w miejscu pobierania 
wody lub na dnie zbiornika wody zmniejsza się o 5 do 10°C, urządzenie rozpocznie ponownie pod-
grzewanie wody.

6. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

6. Środki ostrożności
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7. Dodatek: błędy i objawy

Prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem w przypadku którejkolwiek  
z następujących sytuacji

Objaw Błędy

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się E1 Ochrona przed wysokim ciśnieniem

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się E4 Zabezpieczenie spustu

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się E5 Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się E6 Błąd komunikacji

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się C5 Błąd zewnętrznego łącznika

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się F4 Błąd czujnika temperatury spustu

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się F6
Błąd czujnika temperatury uzwojenia zewnętrznego 
wymiennika ciepła

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się Fd Błąd czujnika temperatury zasysania

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się FE Błąd górnego czujnika temperatury wody

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się FL Błąd środkowego czujnika temperatury wody

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się L6 Niewystarczająca zdolność urządzenia

Urządzenie wyłącza się, a na sterowniku wyświetla się PL
Magistrala prądu stałego sprężarki pod 
zabezpieczeniem napięciowym

Urządzenie wyłącza się, a na sterowniku wyświetla się pH
Magistrala prądu stałego sprężarki poza 
zabezpieczeniem napięciowym

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się PA
Zabezpieczenie prądowe sprężarki prądu zmiennego 
(od strony wejścia)

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się H5 Zabezpieczenie modułu IPM sprężarki

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się HC Nieprawidłowość PFC sprężarki

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się LC Awaria uruchamiania sprężarki

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się Ld Brak fazy sprężarki

Urządzenie wyłącza się, a na sterowniku wyświetla się P0 Resetowanie modułu napędu sprężarki

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się P5 Zabezpieczenie prądowe sprężarki

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się LF Zabezpieczenie zasilania sprężarki

Urządzenie wyłącza się, a na sterowniku wyświetla się PC Usterka czujnika prądu sprężarki

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się H7 Silnik sprężarki utracił synchronizację

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się P6
Usterka komunikacji sterowania głównego od części 
napędowej sprężarki
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7. Dodatek: błędy i objawy

Objaw Błędy

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się P8
Zabezpieczenie przed przegrzaniem chłodnicy 
sprężarki

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się P7 Usterka czujnika chłodnicy sprężarki

Urządzenie wyłącza się, a na sterowniku wyświetla się ee Usterka chipa pamięci napędu sprężarki

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się PU Usterka obwodu ładowania sprężarki

Urządzenie wyłącza się, a na sterowniku wyświetla się PP
Nieprawidłowość napięcie wejściowe prądu 
zmiennego sprężarki

Urządzenie wyłącza się, a na sterowniku wyświetla się PF
Nieprawidłowość czujnika temperatury płyty 
sterownika sprężarki

Urządzenie wyłącza się, a na sterowniku wyświetla się P9
Błąd zabezpieczenia stycznika prądu zmiennego 
sprężarki lub przekroczenia wartości zerowej wejścia

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się AL
Magistrala/szyna prądu stałego wentylatora pod 
ochroną napięciową

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się AH
Magistrala/szyna prądu stałego wentylatora poza 
ochroną napięciową

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się AA
Zabezpieczenie prądowe prądu zmiennego 
wentylatora (od strony wejścia)

Urządzenie wyłącza się, a na sterowniku wyświetla się A1 Zabezpieczenie modułu IPM wentylatora IPM

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się AF Nieprawidłowość PFC wentylatora

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się AC Awaria uruchamiania wentylatora

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się AD Brak fazy wentylatora

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się A0 Resetowanie modułu napędu wentylatora

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się UL Zabezpieczenie prądowe wentylatora

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się UP Zabezpieczenie zasilania wentylatora

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się AE Usterka czujnika prądu wentylatora

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się AJ Utrata synchronizacji silnika wentylatora

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się A6
Usterka od części napędowej wentylatora do 
komunikacji głównego sterowania

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się A8.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem chłodnicy 
wentylatora

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się A9 Usterka czujnika chłodnicy wentylatora 

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się An Usterka chipa wentylatora

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się AU. Usterka obwodu wentylatora

Urządzenie wyłącza się, a na sterowniku wyświetla się AP
Nieprawidłowość napięcia wejściowego prądu 
zmiennego wentylatora
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Objaw Błędy

Urządzenie wyłącza się, a na sterowniku wyświetla się Ar
Usterka czujnika temperatury otoczenia płyty 
sterownika wentylatora

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się U9
Usterka zabezpieczenia stycznika prądu zmiennego 
wentylatora lub przekroczenia wartości zerowej 
wejścia

Urządzenie jest wyłączone, a na sterowniku wyświetla się EE Usterka chipa pamięci głównego sterowania

Szorstki głos pracy
Prawdopodobnie potencjalne zagrożenie 
bezpieczeństwa,  zaleca się zatrzymać i odłączyć 
urządzenie

Nieprzyjemny zapach
Prawdopodobnie potencjalne zagrożenie 
bezpieczeństwa,  zaleca się zatrzymać i odłączyć 
urządzenie

Często uruchamia się włącznik powietrza lub przerywnik 
obwodu

Prawdopodobnie potencjalne zagrożenie 
bezpieczeństwa,  zaleca się zatrzymać i odłączyć 
urządzenie

7. Dodatek: błędy i objawy

Serwis posprzedażowy
Jeżeli zauważą Państwo problemy jakościowe lub inne bądź jeżeli niniejsza instrukcja zostanie utra-
cona prosimy o kontakt z nami.  
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8. Gwarancja 

1. Dostawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na urządzenie od daty sprzedaży.

2. Za datę sprzedaży uznaje się datę wystawienia faktury sprzedaży urządzenia.

3. Dostawca gwarantuje prawidłowe działanie pompy ciepła pod warunkiem poprawnego monta-
żu i użytkowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji.

4. Wszelkie wady/uszkodzenia wynikłe w okresie gwarancji zawinione przez producenta, będą usu-
nięte bezkosztowo przez autoryzowany serwis w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia 
wady/usterki.

5. Zgłoszenia wad/usterek należy dokonywać bezpośrednio na wskazane adresy w zakładce serwis 
na stronie www.cool.pl  lub w punkcie zakupu urządzenia.

6. Termin i sposób naprawy zostanie ustalony indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego.

7. Gwarancją nie są objęte usterki które są zawinione przez użytkownika np.:
a. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
b. Samodzielne dokonywanie przeróbek oraz napraw
c. Instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami
d. Nieodpowiednia jakość wody w tym nagromadzenie kamienia
e. Uszkodzenia transportowe lub niewłaściwe przechowywanie
f. Zbyt wysokie ciśnienie wody
g. Zanieczyszczenie parownika

8. Bez kosztowej obsłudze gwarancyjnej nie podlegają czynności wynikające z eksploatacji, konser-
wacji, regulacji.

9. Wymagany jest przynajmniej jeden odpłatny przegląd konserwacyjny w roku kalendarzowym.

10. Użytkownik ponosi koszty w przypadku:
a. Nieuzasadnionego wezwania serwisu
b. Usunięcia wad/usterek powstałych z winy użytkownika
c. Niemożliwość dokonania naprawy z powodów niezależnych od serwisu
d. Niemożliwość uruchomienia urządzenia

 e.  Innymi nie powstałymi z winy gwaranta czynnikami

11. Warunkiem podjęcia interwencji serwisu jest dowód zakupu urządzenia.

12. Gwarancja ważna jest na terytorium Polski. 

Serwis Fabryczny
PPH COOL
ul. Lipowa 10
05-123 Chotomów
Tel: +48 22 772 64 18 w. 107
Fax: +48 22 772 65 02
e-mail: service@cool.pl

WARUNKI GWARANCJI:



Autoryzowany InstalatorPPH COOL 
ul. Lipowa 10 
05-123 Chotomów 
tel.  22 772 62 82
fax  22 772 64 35 
e-mail: pompy@cool.pl

Dział Pomp Ciepła 
tel.  22 772 29 36
fax. 22 772 65 02 
tel. kom. 664 473 569 (region północ) 
tel. kom. 664 473 563 (region południe)

www.cool.pl

Biura handlowe

GDYNIA 
ul. Łużycka 3b
81-537 Gdynia
tel./fax 58 661 19 09
tel. kom. 602 377 873
tel. kom. 664 473 572
e-mail: gdynia@cool.pl

KIELCE
ul. Warszawska 214/4
25-414 Kielce
tel./fax 41 345 70 80
tel. kom. 602 377 846
tel. kom. 664 473 565
e-mail: kielce@cool.pl

KRAKÓW
ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
tel./fax 12 254 61 51
tel. kom. 502 136 042
tel. kom. 664 473 575
e-mail: krakow@cool.pl

LUBLIN
ul. Gałczyńskiego 17
20-455 Lublin
tel./fax 81 748 73 40
tel. kom. 602 378 074
tel. kom. 664 473 559
e-mail: lublin@cool.pl

POZNAŃ
ul. Świetlana 12/1a
60-151 Poznań
tel./fax 61 663 28 84
tel. kom. 602 799 663
tel. kom. 602 333 141
e-mail: poznan@cool.pl

WARSZAWA
ul. Lipowa 10
05-123 Chotomów
tel./fax 22 772 28 02
tel. kom. 602 725 266
tel. kom. 602 473 561
e-mail: warszawa@cool.pl


