
 

    

 

 

6. Obsługa panelu sterującego 

6.1 Przyciski panelu sterującego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 

 

 

6.2 Przyciski i ich działanie  

6.2.1 Przycisk  

Naciśnij  aby uruchomić pompę ciepła. 

Naciśnij  aby zatrzymać pompę ciepła. 

 

6.2.2 Przycisk  i  

Ustawienie temperatury wody: 

Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić temperaturę wody bezpośrednio. 

Zakres ustawień temperatury wody w trybie ogrzewania/Tryb automatyczny: 6-41 ℃, 

Zakres ustawień temperatury wody w trybie chłodzenia: 6-35 ℃ 

Naciśnij  i  w tym samym czasie, aby sprawdzić temperaturę wody, temperaturę wody 

na wylocie i ustawioną temperaturę. 

Uwaga: 

1) Przyciski wyświetlacza zostaną zablokowane, jeśli na wyświetlaczu nie będzie żadnej operacji 

przez 30 sekund 



 

2)Przytrzymaj  i  razem przez 5 sekund, aby odblokować panel. 

6.2.3 Przycisk   

Naciśnij  aby zmienić tryb pracy, Poweful, Silent i Smart. Domyślnym trybem jest tryb Smart. 

Tryb Powerful: pompa ciepła będzie działał w ‘Pełnej mocy’. 

Tryb Smart: pompa ciepła będzie w wszystkich trybach w zależności od różnic temperatur. 

Tryb Silent: pompa ciepła będzie działać w trybie ‘Średnia moc’ i ‘Mała moc’. 

 

6.2.4 Przycisk  

Naciśnij  na 2 sekundy, aby przejść do strony dodatkowej. 

 

Naciśnij  lub , aby wybrać funkcje i naciśnij , aby wejść. 

 
 

6.2.2 Przycisk  

6.2.5  Tryb ogrzewania / chłodzenia / automatyczny 

Wybierz  i naciśnij  aby wejść, naciśnij  lub  aby wybrać tryb ogrzewania 

/ chłodzenia / automatyczny, naciśnij ponownie  aby wyjść. Domyślnym trybem jest tryb 

ogrzewania. 

 

Logika działania trybu automatycznego: 

d1 = Temperatura wody na wlocie / Tset = temperatura ustawiona = 28 ℃ 

NIE Stan Aktualny Temperatura na wlocie wody Tryb pracy 



 

status roboczy 

1 

Po uruchomieniu pompy 

ciepła 
Uruchomienie d1<29℃ Tryb ogrzewania 

Gdy pompa ciepła pracuje 

Tryb 

ogrzewania 
d1≥29℃, trwają 3 minuty Czekaj 

Czekaj d1≥30℃ 
Przełącza się w tryb 

chłodzenia 

Tryb 

chłodzenia 
d1=28℃, trwają 3 minuty Czekaj 

Czekaj d1≤27℃, last for 3 minutes 
Przełącza się w tryb 

ogrzewania 

 

 

6.2.6  Parametr sprawdzenie 

Wybierz , a następnie naciśnij  aby wejść, naciśnij  lub  aby sprawdzić 

"parametr użytkownika z d0 d11". 
 

Code Stan Scope Uwaga 

d0 IPM temperatura formy 0-120℃ Realna wartość testowania 

d1 Wlot temperatura wody. -9℃～99℃ Realna wartość testowania 

d2 Outlet temperatura wody. -9℃～99℃ Realna wartość testowania 

d3 Temperatura otoczenia. -30℃～70℃ Realna wartość testowania 

d4 Kod ograniczenia częstotliwości 0,1,2,4,8,16 Realna wartość testowania 

d5 Rurociągi temp. -30℃～70℃ Realna wartość testowania 

d6 Temperatura powietrza 0℃～C5℃ (125℃) Realna wartość testowania 

d7 Krok EEV 0～99 N * 5 

d8 Sprężarka działa częstotliwości 0～99Hz Realna wartość testowania 

d9 sprężarka prądu 0～30A Realna wartość testowania 

d10 Aktualna prędkość wentylatora 0-1200 （rpm） Realna wartość testowania 

d11 Kod błędu w ostatniej chwili All error code  

Uwaga: 

d4: kod ograniczenia częstotliwości, 

0: brak ograniczenia częstotliwości;               1: Limit temperatury wężownicy; 

2: Limit częstotliwości przegrzania lub przechłodzenia;  

4: Ograniczenie częstotliwości prądu przemiennika; 

8: Ograniczenie częstotliwości napięcia napędu;  

16: Ograniczenie częstotliwości wysokiej temperatury napędu 

 

6.2.6  Parametr sprawdzenie 



 

Wybierz  i naciśnij  aby wejść, a następnie naciśnij  lub  aby ustawić 

wartość P0-P18 

Code Nazwa Dane Domyslna Opis 

P0 Odszranianie ręczne 0-1 0 
0: Domyślne normalne działanie 

1: Obowiązkowe rozmrażanie przy d3 ＜ 15 ℃ 

P3 Pompa wodna 0-1 0 1 Zawsze działa, 0 Zależy od pracy kompresora 

P7 
Wlot temperatura 

wody. korekta 
-9～9 0 Ustawienie domyślne: 0 

P14 
Przywóć ustawienie 

fabryczne  
0-1 0 

1-Reset do ustawień fabrycznych (przywróć P0, P3, P7, P8, 

P9, P10, P11 do ustawień fabrycznych), 0- Domyślne  

P16 Kod produktu / / Zależy od pompy 

P17 Funkcja WIFI 0-1 1 1: WIFI, automatyczne rozpoznawanie 

P18 Tryb   
1 - tylko ogrzewanie, 

0 - tryb ogrzewania / chłodzenia / automatyczny 

 

UWAGA: 1.W trybie odszraniania P0 = 1. 

Po zakończeniu odszraniania nastąpi automatyczne przejście do trybu normalnego, P0 = 0. 

2.Długie naciśnięcie '' przez 15 sekund, aby ustawić P14. 

3.Parametry P8, P9, P10, P11, P18 dotyczą tylko ustawień fabrycznych. 

6.2.8  Kod błędu 

Wybierz  i naciśnij , aby sprawdzić kod błędu. Jeśli HP jest normalny, przycisk  jest nieprawidł

owy. 

 

 



 

6.2.9  Ustawienie czasu / ustawienie timera 

Wybierz  i naciśnij przycisk , aby wejść, nacisnąć  ponownie TIMER ON / OFF TIMER 

ustawienia 

 
 

Naciśnij  aby wejść i  lub , aby wybrać TIMER ON lub TIMER OFF. 

Naciśnij , aby wybrać wł. / Wył. I naciśnij  lub , aby ustawić czas. Naciśnij  aby zapisać 

ustawienie. 

 

Naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund, aby ustawić aktualny czas. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


