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Med hjälp av kontrollpanelen kan du enkelt påverka
värmen i huset och få information, t.ex. om
eventuella larm. Du kan alltid återgå till utgångsläget
om du har gjort ett menyval som du inte vill ha.

Så här ändrar du
värmen i huset 

On/Off-knapp
Använd On/Off-knappen för att starta eller stänga av
värmepumpen.

Menyfönster
Använd menyfönster för att:
• Se information från värmepumpen.
• Se tillgängliga menyer.
• Ändra inställda värden.

Menu-knapp och menyratt
Använd
för att från Utgångsläget komma till
menyerna.
• Navigera bland menyerna och nå inställningsfönster.
— Vrid ratten för att se fler menyer på samma nivå eller
ändra ett inställt värde.
— Tryck på ratten för att byta till lägre menynivå eller
spara en ändring.

Återgå-knapp
Använd
för att:
• Återgå till föregående meny nivå.
• Lämna ett inställningsfönster utan att ändra inställt
värde.

Mode-knapp
Använd
för att:
• Ställa in värmen.
• Se vilken typ av drift som pågår t.ex. semester.
• Ändra typ av drift.
• Ändra språk i reglercentralen. Håll
knappen intryckt
minst 5 sekunder i utgångsläget och välj sedan språk.

Info-knapp
Använd
för att se information från reglercentralen om driftläge, temperaturer, programversion m.m.

Värmeinställningar
Grundregeln vid ändring av temperaturinställning i
värmesystemet är att bara göra små ändringar vid
varje tillfälle. Man bör även vänta 1-2 dygn innan nästa
förändring görs, detta med anledning av att det tar tid för
huset att anpassa sig till den nya inställningen.
När ingen rumsgivare finns installerad går det inte
bestämma exakt vilken rumstemperatur en förändring
ger, husets isolering och värmesystem påverkar.

Utan installerad rumsgivare
1. Menyfönster,
tryck på

2. Välj Värme
öka/minska.

3. Välj + eller - med
hjälp av menyratten.

4. Tryck in menyratten för att spara ändringen.

Uppskattad temperaturförändring (kan variera)
--

= ca. 1˚C lägre rumstemperatur

-

= ca. 0,5˚C lägre rumstemperatur

+

= ca. 0,5˚C högre rumstemperatur

++

= ca. 1˚C högre rumstemperatur

Med installerad rumsgivare
1. Menyfönster,
tryck på

2. Välj Rumstemperatur
normal.

3. Välj temperatur med
hjälp av menyratten.

4. Tryck in menyratten för att spara ändringen.

Att tänka på innan du
felanmäler
Kontrollera helst dessa punkter innan du ringer din
återförsäljare. Fel som kräver någon av nedanstående
åtgärder är exempel på sådant som inte omfattas av
IVT:s garanti.

• Öka eller minska värmekurva/inställning
(vid värmeproblem).
• Kontrollera alla säkringar ev. byte av husets
huvudsäkring.
• Lufta värmesystemet.
• Lufta varmvattenberedare.
• Fylla på vatten i värmesystemet (1-2 bar).
• Kontrollera husets värmesystem.
• Det är normalt att säkerhetsventilen för tappvarmvatten kan droppa ibland.
• Vattenläckage som ej är i värmepumpen.
• Vid oljud/knäppningar undersök närmare varför.

Mer information finns i användarhandledningen.
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Behöver du hjälp med din värmepump,
kontakta din återförsäljare

