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[1] Lampan lyser när eltillskottet är aktivt.
[2] Lampan lyser när kompressorn är i drift.
[3] Menyratt.
[4] Knappar för menyhantering.
[5] Menyfönster.
[6] ON/OFF-knapp. Lampan lyser när värmepumpen är på
och blinkar när den är frånslagen.
[7] Lampan blinkar eller lyser om något fel uppstått.
[8] Lampan lyser vid extra varmvatten och blinkar vid
varmvattenspets.
Larmlampan är röd, de övriga lamporna är gröna.
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



Värmeinställningar
Grundregeln vid ändring av temperaturinställning i
värmepumpen 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.
Det finns två sätt att ändra önskad rumstemperatur
beroende på hur kallt det är ute.

Temperaturinställning vid kall väderlek
(under ca +5°C
Vi tänjer på energin
Normaldrift

Tryck på vänster knapp
Vald värmekurva: 4,0
Tillbaka

Ändra

Tryck på höger knapp

0

4,0

10

Vrid på knappen till önskat värde uppnås, ändring
med max 0,5 enheter är ofta tillräckligt.
1-2 Normal inställning golvvärme i betongplatta
2-4 Normal inställning för golvvärme vid träbjälklag
4-6,5 Normal inställning för radiatorer/ element
7-10 Onormalt hög inställning (rekomenderas ej)

Avbryt

4,5

Spara

Tryck på Spara
Inställt värde:
Tillbaka

5,0
Ändra

Återgå med ”Tillbaka”

Sparar...

Temperaturinställning vid varm väderlek
(över ca +5°C
Vi tänjer på energin
Normaldrift

Tryck på höger knapp
Här ställer du in
värmen i huset

1

Tryck på höger knapp
Värme öka/minska
område 0-10

1.1

Vrid på ratten för ”Värme finjustering”
Värme finjustering
område -8/+8

1.2

Tryck på höger knapp
Inställt värde:
Tillbaka

0,0
Ändra

Tryck på höger knapp ”Ändra”
Vrid sedan på knappen till önskat värde
uppnås (0,5-1,0 är ofta tillräckligt).

Avbryt

1,0

Spara

Tryck på Spara
Inställt värde:
Tillbaka

Sparar...

1,0
Ändra

Återgå med ”Tillbaka” tre gånger
Det är viktigt att endast en ändring per dygn görs så
att huset hinner anpassa sig till den nya inställningen.
Man kan behöva göra flera mindre justeringar innan
man hittat rätt.
Mer information om dessa och andra inställningar/funktioner finns i användarhandledningen för värmepumpen.

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.
Mer information finns i användarhandledningen för
värmepumpen.

• Återställning av motorskydd samt säkringar.
• Öka eller minska värmekurva/inställning
(vid värmeproblem).
• Kontrollera alla säkringar ev. byte av husets
huvudsäkring.
• Rensa filter.
• Lufta värmesystemet.
• Lufta varmvattenberedare.
• Fylla på vatten i värmesystemet (1-2 bar).
• Kontrollera husets värmesystem.
• Återställa överhettningsskydd för elpatron.
• Tänk på att säkerhetsventilen för tappvarmvatten kan droppa ibland.
• Vattenläckage som ej är i värmepumpen.
• Vid oljud/knäppningar undersök närmare varför.
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Behöver du hjälp med din värmepump, kontakta
din återförsäljare.

