OHJAUSYKSIKON

KAYTTOOHJE

1.0HJAUSPANEELI

r·

Lampbtilan asetteluarvon tarkistaminen ja
muuttaminen; ohjelmointitilassa valitaan parametri tai
vahvistetaan toiminto.
Nollaa omavalvontatoiminnon muistin painettaessa
~
kolmen sekunnin ajan, kun naytblla on taltioitu minimi-~
tai maksimilampbtila.

• Nayttaa omavalvontatoiminnon taltioiman
minimilampbtilan; ohjelmointitilassa siirrytaan edelliseen
parametriin tai pienennetaan/muutetaan valitun
parametrin arvoa.

I

Painettaessa painiketta kolmen sekunnin ajan kaynnistetaan lisasulatusjakso.
Valokytkin.

Kayttbkytkin (ON/OFF).
~
~

Nayttaa omavalvontatoiminnan taltioidun maksimilampbtilan; ohjelmointitilassa siirrytaan seuraavaan
parametriin tai suurennetaan/muutetaan va!itun
parametrin arvoa.
Pakastusjakso kaynnistetaan pitamalla painiketta
painettuna kolmen sekunnin ajan.

NAPPAINYHDISTELMA T:

GJ+

Nappainlukko paalle/pois.
Siirtyminen ohjelmointitilaan.

+

Poistuminen ohjelmointitilasta.

2. MERKKIVALOJEN TOIMINTA
TOIMINTO

Painikkeiden merkkivalojen toiminta:

pAALLA

Kompressori on paalla (keskuskoneellisissa magneettiventtiili avoinna)

PAINIKE

VILKKUU

- Ohjelmointitilassa (vilkkuu yhdessa ~:n

VALO TILA

*"
l

*

pAALLA

Hbyrystinpuhallin paalla

VILKKUU

Ohjelmointitilassa (vilkkuu yhdessa *:n

::t:

pAALLA

Sulatusjakson aikana

:-1»:

VILKKUU

Kuivausjakson aikana

~

pAALLA

Pakastustoiminnon

pAALLA

- HALYTYS-toiminto

•••
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TOIMINTO

SET

VILKKUU

Lamp6tilan
asetteluarvo on
naytblla, ja sita
voidaan
muuttaa

SULATUS

pAALLA

Lisasulatus
kytkettyna

VALO

pAALLA

Valo paalla

ON/OFF

pAALlA

Laite valmiustilassa

- kompressorin minimi kayntijakso toiminta kytkeytyneena

~,
~

kanssa)

T1LA

kanssa)

aikana

-"Pr2"-tilassa ilmoittaa parametrin olevan ohjelmoitavissa mybs
"Pr1" -tilassa

3.KAYTTO:
3.1 NAPPAIMISTOLUKON KAYTTAMINEN
... ..;.

•

c

1. Pida painikkeita
t·

...,..

ja

samanaikaisesti painettuna 3s ajan.

2. "POF" -teksti tulee naytblle ja nappaimet on lukittu. Tassa tilassa on
mahdollista tarkistaa lampbtilan asetteluarvoa tai tallennettuja
minimi- ja maksimilampbtiloja Samoin valokytkin toimii normaalisti,
kuten mybsAUX-painike.

Pida painikkeita

samanaikaisesti painettuna 3s ajan

3.2 PAAKYTKIMEN KA YTTO
Painamalla paakytkinta _ (ON/OFF), tulee naytblle teksti "OFF"
viiden sekunnin ajaksi ja valmiustilan merkkivalo syttyy paakytkimeen.
Valmiustilassa (OFF) status, kaikki lahdbt seka ohjaintoiminnot ovat
pois paalta; mikali laite on kytketty valvontajarjestelmaan, ei se saa
valvonta eika halytystietoja ohjausyksikblta.
HUOM. Valmiustilassa seka valo- etta AUX-painike toimivat normaalisti.

3.3 OMAVALVONTAOMINAISUUDET:
MINIMILAMPOTILAN
TARKISTUS

1. Paina ja vapauta
-painike.
2. "Lo" teksti nakyy hetken naytblla, jonka jalkeen tulee naytblle minimi
taltioitu lampbtila.
3. Painamalla uudelleen
-painiketta tai odottamalla viiden sekunnin
ajan, nayttb palaa takaisin normaalitilaan.
3.4 OMAVALVONTAOMINAISUUDET:
MAKSIMILAMPOTILAN
TARKISTUS

1. Paina ja vapauta
-painike.
2. "Hi" teksti nakyy hetken naytblla, jonka jalkeen tulee naytblle
maksimi taltioitu lampbtila.
3. Painamalla uudelleen

-painiketta tai odottamalla viiden sekunnin

ajan, nayttb palaa takaisin normaalitilaan.
3.5 OMAVALVONTAOMINAISUUDET:
TALTIOITUJEN MINIMI- JA MAKSIMILAMPOTILA
TYHJENTAMINEN MUISTISTA

TIETOJEN

Tyhjentaaksesi taltioidut lampbtilatiedot muistista, valitse naytblle joko
minimi- tai maksimilampbtila-arvo ja paina

-painiketta, kunnes

"rST" -teksti alkaa vilkkua naytblla.
Huom.! Seka minimi- etta maksimilampbtilojen muisti pitaa tyhjentaa
erikseen.
HUOM! Tyhjenna
kayttoonottoa.

ohjainyksik6n

muisti asennuksen

jalkeen ennen

3.6SULATUS

Laite sulattaa itsensa automaattisesti joko 2 kertaa (C-mallit) tai 4
kertaa (M ja F-mallit) vuorokaudessa. Sulatuksen aikana naytblla on
ilmoitus dEF (defrost).
SULATUS (VAIN XW270K -MALLI)

Kaytettavissa on kolme erilaista hbyrystimen sulatustapaa, mika
valitaan "tdF" parametrilla: sulatus sahkbvastusten avulla, kuumakaasulla tai vapaakiertoisena. Sulatustiheys maaritetaan parametrilla
"EdF": (EdF=in), jolloin sulatus tapahtuu aina maaritetyn "ldF" ajan
kuluttua, asetuksella(EdF=Sd) sulatustiheys "ldF" lasketaan Smart
Defrost-toiminnolla (huomioidaan ainoastaan se aika, jolloin
kompressorin kaydessa hbyrystimen lampbtila on suurempi kuin "SdF"
parametrilla maaritelty).
Sulatusjakson paattaa kuivausjakso, minka kesto maaritetaan "Fdt"
parametrilla.
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3.7 L1SASULATUS

Paina
-painiketta kahden sekunnin ajan, jolloin lisasulatusjakso
kytkeytyy paalle.

3.8 LAMPOTILAN
MUUTTAMINEN

ASETTELUARVON

1. Paina ja vapauta valittbmasti

TARKISTAMINEN

JA

. -painike: asetteluarvo nakyy

tallbin naytblla.;
2. SET-painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua;
3. Muuttaaksesi asetteluarvoa, paina
tai
-painiketta 10
sekunnin kuluessa.
4. Tallentaaksesi uuden lampbtilan asetteluarvon, paina uudelleen
-painiketta tai odota 10 sekuntia.

4. HAL YTYSVIESTIT

SYV

VIESTI

....;

..

Korkealampbtila

halytys

*

ULA"

Matalalampbtila

halytys

*

"dA"

Ovihalytys
(ovikytkimella

.

"

..,.~

c

UHA"

•

.

c

varustetut

mall it)

"cSd"

Lauhduttimen halytys **
-Puhdista lauhdutin/suodatin

"P1"

Lampbtila-anturin

"P2"

Hbyrystinanturin

"P3"

Lisaanturin

"EE"

Data- tai muistivirhe

vika ***

"...•

-QD

vika ***

vika ***

u

.•..$

.
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c

***
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* Mikali laite antaa HA- tai LA -Iampbtilahalytyksen
tarkistakaa, etta laitteeseen sijoitetut tuotteet ovat oikeassa lampbtilassa ja ovi on suljettu. Mybs laitteen hbyrystimen akillinen jaatyminen voi aiheuttaa halytyksen. Tallbin voidaan ajaa
lisasulatus kohdan 3.7 mukaisesti. Mikali halytys ei poistu, kuitatkaa halytys ja ottakaa valittbmasti yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
** Suodattimen puhdistamiseksi
pysayttakaa koneisto (kayttbkytkmesta)
ja irrottakaa pistotulppa. Irrottakaa sitten
ilmanottoritila ja suodatin, minka jalkeen puhdistakaa suodatin pesemalla. Jos suodatin on rasvainen, kayttakaa
rasvanpoistoon sopivaa pesu-ainetta. Antakaa suodattimen kuivahtaa ennen kuin asennatte sen takaisin palkalleen.
Jos puhdistus ei onnistu, on suodatin vaihdettava.
Laite toimii varajarjestelman

varassa. Kuitatkaa halytys ja ottakaa valittbmasti

yhteys valtuutettuun

huoltoliikkeeseen.

Halytysviesti nakyy naytc5l1a,kunnes laite on toipunut halytyksen aiheuttaneesta hairiosta. Kaikki halytysviestit vilkkuvat
naytc5l1avuorotellen sisalampotilan Myton kanssa, paitsi "P1" halytyksessa.
Nollataksesi "EE" halytyksen ja kaynnistaaksesi laitteen uudelleen normaalitilassa paina mita tahansa painiketta, jolloin
naytolla nakyy teksti "rSt" kolmen sekunnin ajan.
4.1 MERKKIAANEN VAIMENNUS/HAL YTYKSEN KUITTAUS
Jos "tbA y", halytyksen aktivoiduttua seka merkkiaani etta halytysrele kuitataan painamalla mita tahansa painiketta.
Jos "tbA = n°, vain merkkiaani kuitataan, mutta halytysrele on aktivoituneena, kunnes laite on toipunut hairiosta. Summeri
sijaitsee T820 ja T821 naytc5issajaon saatavana lisavarusteena.

=

4.2 "EE" HALYTYS
Ohjainyksikko on varustettu automaattisella tietojenvalvontatoiminnolla, mika valvoo laitteen sisaista muistia.
"EE" halytys alkaa vilkkua naytolla muistivirheen tapahduttua. Tall6in myos halytysrele aktivoituu.
4.3 HAIRIOST AtHAL YTYKSEST A TOIPUMINEN
Anturihalytykset: "P1" (anturin 1 vika), "P2" ja "P3"; poistuvat automaattisesti kymmenen sekunnin kuluttua siita, kun anturin
toiminta on palautunut normaaliksi. Tarkista anturien kytkennat ennen anturien vaihtamista.
Lampotilahalytykset "HA" ja "LA" lakkaavat automaattisesti, kun sisalampotila palaa takaisin hyvaksyttyihin rajoihin tai kun
sulatusjakso alkaa. Ovihalytys "dA" poistetaan sulkemalla ov!.
5. PARAMETRIEN

OHJELMOINTI

5.1 SIIRTYMINEN "PR1" -PARAMETRIEN OHJELMOINTITILAAN
Paastaksesi muokkaamaan "Pr1"-parametrilistaa (Ioppukayttajaparametrit) toimi seuraavasti:
1. Siirry ohjelmointitilaan painamalla

ja

-painikkeita muutaman sekunnin ajan (kunnes ja alkavat vilkkua).

2. Nayt611etulee "Pr1"-parametrilistan ensimmainen parametri.
5.2 SIIRTYMINEN HUOLLON "PR2" -PARAMETRIEN OHJELMOINTITILAAN
Paastaksesi muokkaamaan "Pr2"-parametrilistaa:
1. Siirry "Pr1 "-ohjelmointitilaan.
2. Valitse "Pr2" parametri ja paina

-painiketta.

3. "PAS"-teksti alkaa vilkkua naytc5l1a,mita seuraa pian "0 - -" vilkkuvan nollan kanssa.
4. Kayta

tai

-painikkeita syottaaksesi salasanan vilkkuvien merkkien paikalla, vahvista salsana painamalla

-painiketta. Salasana on "321 ".
5. Mikali salasana on oikein, "Pr2"-tasolle siirrytaan painamalla
Toinen vaihtoehto on kaynnistyksen yhteydessa painaa

" ja

-painiketta viimeisen numeron kohdalla.
-painikkeita yhta aikaa 30 sekunnin ajan.

Huom.! Jokainen parametri "Pr2" tasolta voidaan siirtaa tai palauttaa takaisin "Pr1"-tasolle (Ioppukayttajataso) painamalla
ja

. Kun parametri on muokattavissa "Pr1 "-tasolla, palaa merkkivalo

m,.

5.3 PARAMETRIENARVOJEN MUUTTAMINEN
1. Siirry ohjelmointitilaan.
2. Valitse haluttu parametri
3. Paina

-painikkeilla.

-painiketta nayttaaksesi parametrin arvon (* ja .;. -merkkivalot alkavat vilkkua).

4. Muuta parametrin arvoa
5. Paina

_ tai

_ ja

-painikkeilla.

-painiketta tallentaaksesi uuden arvon ja siirtyaksesi seuraavaan parametriin.

POISTUMINEN OHJELMOINTITILASTA: Paina

ja

tai odota 15 sekunnin ajan painamatta mitaan painiketta.

HUOM: muutokse~jaavat muistiin my6s silloin, kun ohjelmointitilasta poistutaan viivetta hyodyntaen
5.4 ANTURIENARVOJEN TARKASTAMINEN
1. Siirry ohjelmointitilan "Pr2"-tasolle.
2. Valitse "Prd" -parametri painikkeilla
3. Paina

ja

-painiketta nayttaaksesi anturin "Pb1" ja sita vastaavan arvon.

4. Siirry seuraavaan anturiin ja sen arvoon painikkeilla
5. Paina

ja

-painiketta siirtyaksesi seuraavaan parametriin.

