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1 Turvallisuus

1.1 Toimintaan liittyvät
varoitukset

Toimintaan liittyvien varoitus-
ten luokitus
Toimintaan liittyvät varoitukset
on luokiteltu seuraavasti varoi-
tusmerkein ja huomiosanoin
mahdollisen vaaran vakavuu-
den mukaan:

Varoitusmerkit ja huomiosa-
nat

Vaara!
välitön hengenvaara tai
vakavien henkilövahinko-
jen vaara

Vaara!
sähköiskun aiheuttama
hengenvaara

Varoitus!
lievien henkilövahinkojen
vaara

Varo!
Materiaalivaurioiden tai
ympäristövahinkojen
vaara

1.2 Tarkoituksenmukainen
käyttö

Jos tuotetta käytetään epä-
asianmukaisella tai tarkoituk-
seen kuulumattomalla tavalla,
käytöstä voi aiheutua vammoja
tai hengenvaara käyttäjälle tai
muille henkilöille tai käyttö voi

vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa
muita aineellisia vahinkoja.

Tuote on suunniteltu lämmitti-
meksi suljettuihin lämmityslait-
teisiin. Jos lämpöpumppua käy-
tetään käyttörajoitusten ulko-
puolella, sisäiset säätö- ja turva-
laitteet kytkevät lämpöpumpun
pois päältä.

Tarkoituksenmukaiseen käyt-
töön kuuluu:

– mukana toimitettavien tuot-
teen sekä laitteiston kaikkien
osien käyttöohjeiden noudat-
taminen

– kaikkien ohjeissa mainittujen
tarkastus- ja huoltoehtojen
noudattaminen.

Tätä tuotetta saavat käyttää vä-
hintään 8 vuotta täyttäneet lap-
set ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai men-
taaliset kyvyt ovat rajoittuneet
tai joilla ei ole tarvittavaa koke-
musta ja tietoa, jos heille on val-
votusti tai todistettavasti neu-
vottu tuotteen turvallinen käyttö
ja jos he ymmärtävät käyttöön
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa
leikkiä tuotteella. Lapset eivät
saa tehdä valvomatta puhdis-
tustoimenpiteitä eivätkä omista-
jan tehtäväksi tarkoitettuja huol-
totöitä.

Muu kuin oheisessa käyttöoh-
jeessa kuvattu käyttö tai käyttö,
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joka ei vastaa tässä kuvattua
käyttöä, ei ole tarkoituksenmu-
kaista käyttöä. Epäasianmu-
kaista käyttöä on myös kaikki
välitön kaupallinen ja teollinen
käyttö.
Huomautus!
Kaikki epäasianmukainen
käyttö on kiellettyä.

1.3 Yleiset turvaohjeet

1.3.1 Virheellisen käytön
aiheuttama vaara

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa
vaaran sinulle ja muille, minkä
lisäksi siitä voi aiheutua aineelli-
sia vahinkoja.
▶ Lue huolellisesti läpi nämä

ohjeet ja kaikki muut päte-
vät asiakirjat. Kiinnitä erityistä
huomiota "Turvallisuus"-lu-
kuun ja varoituksiin.

▶ Tee vain sellaisia toimenpi-
teitä, jotka on kuvattu näissä
käyttöohjeissa.

1.3.2 Lämmönkeruuliuoksesta
aiheutuvien räjähdysten
ja palojen aiheuttama
hengenvaara

Etyleeniä ja propyleeniglykolia
sisältävä lämmönkeruuliuos on
helposti syttyvää sekä nesteenä
että höyrynä. Räjähdysalttiiden
höyry-/ilmaseosten muodostu-
minen on mahdollista.

▶ Säilytä erillään lämpö- ja kipi-
nälähteistä, avotulesta ja kuu-
mista pinnoista.

▶ Ehkäise höyry-/ilmaseosten
muodostuminen. Säilytä läm-
mönkeruuliuossäiliötä suljet-
tuna.

▶ Huomioi lämmönkeruuliuosta
koskeva käyttöturvallisuustie-
dote.

1.3.3 Varolaitteiden
puuttumisesta aiheutuva
hengenvaara

Puuttuvat varolaitteet (esimer-
kiksi varoventtiili, paisunta-as-
tia) voivat aiheuttaa hengenvaa-
rallisia palovammoja ja muita
vahinkoja, esimerkiksi räjähdyk-
sen seurauksena.
▶ Tarkastuta virallisesti hyväk-

sytyllä ammattilaisella, onko
lämmityslaitteessa kaikki tar-
vittavat sulkulaitteet.

1.3.4 Tuotteen tai tuotteen
ympäristön
muuttamisesta
aiheutuva hengenvaara

▶ Älä missään tapauksessa
poista, irrota, ohita tai estä
varolaitteita.

▶ Älä muuta turvavarusteita.
▶ Älä riko tai poista rakenneo-

sien sinettejä.
▶ Älä tee mitään muutoksia:

– tuotteeseen



Turvallisuus 1

0020265026_01 aroTHERM Käyttöohjeet 5

– tuloputkiin
– poistoputkeen
– lämpölähdepiirin turvavent-

tiiliin
– rakenteellisiin osiin, jotka

voivat vaikuttaa tuotteen
käyttöturvallisuuteen

1.3.5 Lämmönkeruuliuoksen
aiheuttama
syöpymisvammavaara
ja kemiallisten
palovammojen vaara

Lämmönkeruuliuoksena käytet-
tävä etyleeniglykoli on tervey-
delle haitallista.
▶ Vältä sen pääsy iholle ja sil-

miin.
▶ Käytä suojakäsineitä ja -la-

seja.
▶ Älä hengitä tai niele ainetta.
▶ Ota huomioon lämmönkeruu-

liuosta koskeva käyttöturvalli-
suustiedote.

1.3.6 Kuumien ja kylmien
rakenneosien
aiheuttaman
palovammavaaran
välttäminen

Lämpöpumpun rakenneosat
voivat etenkin kylmäpiirissä olla
erittäin kuumia tai kylmiä.
▶ Älä koske lämmityslaitteiston

eristämättömiin putkituksiin.
▶ Älä irrota mitään kotelon osia.

1.3.7 Kuuman käyttöveden
aiheuttama
palovammavaara

Vesipisteistä tulevan lämpimän
käyttöveden lämpötila voi olla yli
50 °C, jolloin vesi voi aiheuttaa
palovammoja. Kuuma vesi voi
aiheuttaa alhaisemmassakin
lämpötilassa vammoja pienille
lapsille ja vanhuksille.
▶ Valitse lämpötila siten, ettei

kuuma vesi aiheuta vammoja
kenellekään.

1.3.8 Kylmäaineen
koskettamisesta
aiheutuva paleltuma-
tai jäätymisvammavaara

Tuote toimitetaan kylmäaineella
R 410 A täytettynä. Vuotava kyl-
mäaine voi aiheuttaa paleltumia
vuotokohtaa kosketettaessa.
▶ Jos tuotteesta vuotaa kylmä-

ainetta, älä koske sen mihin-
kään rakenneosaan.

▶ Älä hengitä kylmäainepiiristä
vuotavia höyryjä tai kaasuja.

▶ Estä kylmäaineen pääsy
iholle ja silmiin.

▶ Jos kylmäainetta joutuu iholle
tai silmiin, ota yhteyttä lääkä-
riin.
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1.3.9 Epäasianmukaisesti
suoritettujen
tai tekemättä jätettyjen
huolto- ja korjaustöiden
seurauksena aiheutuva
loukkaantumisvaara ja
aineellisten vahinkojen
vaara

▶ Älä yritä koskaan tehdä tuot-
teen huolto- tai korjaustöitä
itse.

▶ Korjauta viat ja vauriot välittö-
mästi ammattilaisella.

▶ Noudata annettuja huoltovä-
lejä.

1.3.10 Sopimattomasta
sijoituspaikasta
aiheutuvat
jäätymisvauriot

Pakkasella on olemassa vaara,
että tuote ja koko lämmityslaite
voivat vaurioitua.
▶ Varmista sen vuoksi, että

lämmityslaite pysyy käynnissä
myös pakkasella ja kaikkia
huoneita lämmitetään riittä-
västi.

Lämmitys on pidettävä päällä
myös silloin, kun huoneita tai
koko asunto on ajoittain pois
käytöstä!
Jäätymisen esto ja tarkastus-
laitteet ovat käytössä vain, kun
tuotteelle syötetään virtaa. Tuot-

teen on oltava liitettynä virran-
syöttöön.

1.3.11 Liian alhaisesta
huonelämpötilasta
johtuvat
jäätymisvauriot

Jos yksittäisten huoneiden läm-
pötila-asetus on liian alhainen,
ei voida sulkea pois mahdolli-
suutta, että lämmityslaitteen jot-
kin osat voivat vaurioitua jääty-
misen seurauksena.
▶ Varmista, että lämmityslaite

pysyy toiminnassa pakkas-
kauden aikana poissa olles-
sasi ja että huoneiden lämpö-
tila säilyy tuolloin riittävän kor-
keana.

▶ Noudata ehdottomasti jääty-
misen estoa koskevia ohjeita.

1.3.12 Sähkökatkosta johtuvat
jäätymisvauriot

Ammattilainen on liittänyt tuot-
teen asennuksen yhteydessä
sähköverkkoon. Virran katke-
tessa ei voida sulkea pois mah-
dollisuutta, että lämmityslaitteen
jotkin osat saattavat vaurioitua
jäätymisen seurauksena. Mikäli
haluat varmistaa, että tuote toi-
mii sähkökatkon yhteydessä va-
ravirta-aggregaatilla, toimi seu-
raavasti:
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▶ Pyydä varavirta-aggregaatin
asennukseen liittyviä lisätie-
toja ammattilaiselta.

▶ Varmista, että varavirta-
aggregaatin tekniset arvot
(taajuus, jännite, maadoi-
tus) vastaavat sähköverkon
vastaavia arvoja.

1.3.13 Laitteen virheellisestä
paineesta johtuva
toimintahäiriö

Jotta voidaan välttää laitteiston
käyttö liian pienellä vesimää-
rällä ja ehkäistä siitä mahdolli-
sesti aiheutuvat seurausvauriot,
toimi seuraavasti:
▶ Tarkasta lämmityslaitteen

paine säännöllisin väliajoin.
▶ Noudata ehdottomasti laitteen

painetta koskevia ohjeita.

1.3.14 Kylmäaineen
aiheuttama
ympäristövahinkojen
vaara

Tuote sisältää kylmäainetta, jota
ei saa päästää ilmakehään.
▶ Varmista, että valtuutettu am-

mattilainen, jolla on kylmälai-
teasennuslupa, vastaa tuot-
teen huollosta sekä käytöstä-
poiston jälkeisestä kierrätyk-
sestä tai hävityksestä.

1.3.15 Vuotavan kylmäaineen
aiheuttamien
ympäristövahinkojen
estäminen

Tuote sisältää kylmäainetta
R 410 A. Kylmäainetta ei saa
päästää ilmakehään. R 410 A
on Kioton pöytäkirjan mukai-
nen fluorattu kasvihuonekaasu,
jonka GWP on 2088 (GWP =
lämmitysvaikutus). Jos ainetta
pääsee ilmakehään, sen vaiku-
tus on 2088-kertainen luonnol-
liseen CO2-kasvihuonekaasuun
verrattuna.
Tuotteen sisältämä kylmäaine
on tyhjennettävä kokonaan sille
tarkoitettuun säiliöön ennen
tuotteen hävittämistä, jotta se
voidaan sen jälkeen kierrättää
tai hävittää määräysten mukai-
sesti.
▶ Kylmäainepiirille tehtäviä

huoltotöitä, liitäntöjä ja muita
toimenpiteitä saa suorittaa ai-
noastaan virallisesti valtuu-
tettu ammattilainen, jolla on
asianmukaiset suojavarus-
teet.

▶ Valtuutetun ammattilaisen
tulee hävittää kylmäaine tai
huolehtia sen määräystenmu-
kaisesta kierrätyksestä.
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2 Dokumentaatiota koskevat
ohjeet

2.1 Muut sovellettavat asiakirjat

▶ Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston
osia koskevia käyttöohjeita.

2.2 Asiakirjojen säilyttäminen

▶ Säilytä nämä ohjeet sekä kaikki sovel-
lettavat asiakirjat myöhempää käyttöä
varten.

2.3 Ohjeiden voimassaolo

Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraa-
via:

Tyyppimerkintä Tuotenumero

aroTHERM VWL
55/3 A 230 V

0010025023

aroTHERM VWL
85/3 A 230 V

0010025024

aroTHERM VWL
115/2 A 400 V

0010025025

aroTHERM VWL
155/2 A 400 V

0010025026

Tuotenumero on osa sarjanumeroa
(→ sivu 10).
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3 Tuotekuvaus

3.1 Lämpöpumppujärjestelmän rakenne

M

e

Lämpöpumppujärjestelmässä on seuraavat osat:

– Lämpöpumppu
– Lämpöpumpun ohjausmoduuli VWZ AI
– tarvittaessa lisähydraulikomponentit
– Järjestelmäsäädin

Lämpöpumppua voidaan käyttää lämpöpumpun ohjausmoduulin VWZ AI avulla. Lämpö-
pumpun laajennettu käyttö tapahtuu järjestelmäsäätimen kautta.

Tuote sisältää ilmatiiviisti suljetussa laitteessa olevia fluorattuja kasvihuonekaasuja.
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3.2 Tyyppimerkintä ja sarjanumero

1

1

Tyyppimerkintä ja sarjanumero löytyvät
tyyppikilvestä (1).

3.3 Lämpöpumpun
ohjausmoduulin VWZ AI
käyttöelementtien yleiskuvaus

1

2

3

1 Häiriön kuittaus-
painike
Häiriön kuittaus-
painikkeella nol-
lataan lämpö-
pumpun ja läm-
pöpumpun lisä-
varusteiden häi-
riöt.

2 Käyttöpainikkeet
3 Näyttö

3.4 Digitaalinen tieto- ja
analyysijärjestelmä (DIA)

Tuotteessa on digitaalinen tieto- ja analyy-
sijärjestelmä (DIA-järjestelmä). Järjestelmä
antaa tietoa tuotteen käyttötilasta ja auttaa
häiriöiden korjaamisessa.

Näytön valo syttyy, kun

– kytket tuotteen päälle tai
– kun tuote on kytkettynä päälle, paina

DIA-järjestelmän painiketta. Painik-
keen painallus ei vielä käynnistä mitään
muuta toimintoa.

Valo sammuu minuutin kuluttua, jos et
paina mitään painikkeita.

50kWh/d

1

2

3

4

7

5

6

1 Päivittäisen
energiantuoton
näyttö

2 Oikean valinta-
painikkeen tä-
mänhetkiset lii-
täntäpaikat

3 Vasen ja oikea
valintapainike

4 Miinus- ja Plus-
painike

5 Siirtyminen valik-
koon lisätietojen
tarkastelemiseksi

6 Vasemman va-
lintapainikkeen
tämänhetkiset lii-
täntäpaikat

7 Pumppujen aktii-
visen käyttötilan
symbolien näyttö
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Lämmityskäyttö:

– Symbolin merkkivalo palaa kiinteästi:
lämmöntarve on olemassa

– Symbolia ei näy: lämmityskäyttö ei ole
käytössä

Jäähdytyskäyttö:

– Symbolin merkkivalo palaa kiinteästi:
jäähdytystarve on olemassa

– Symbolia ei näy: jäähdytyskäyttö ei ole
käytössä

Nykyinen teho:

– Symboli osoittaa lämpöpumpun nykyi-
sen tehon.

Vika:
F.XXX

– Lämpöpumpun vika. Perusnäytön si-
jaan näytössä näytetään selkokielinen
näyttö, joka selittää lisäksi näytössä nä-
kyvää vikakoodia.

3.5 CE-merkintä

 
CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyt-
tää asianmukaisten direktiivien olennaiset
vaatimukset vaatimustenmukaisuusvakuu-
tuksen mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saata-
villa tarkasteltavaksi valmistajalta.

4 Käyttö

4.1 Käyttökonsepti

Voit käyttää tuotetta valintapainikeiden ja
"+/-"-painikkeiden avulla.

Molemmissa valintapainikkeissa on niin
sanottu näppäintoiminto. Se tarkoittaa, että
toiminta voi vaihdella.

Painamalla painiketta :

– keskeytät säätöarvon muutoksen tai
käyttötavan aktivoinnin

– siirryt valikossa ylemmälle valintatasolle.

Painamalla painiketta :

– vahvistat säätöarvon tai käyttötavan
aktivoinnin

– siirryt valikossa alemmalle valintata-
solle.

Painamalla samanaikaisesti painikkeita
+ :

– siirryt valikkoon.

Painamalla painiketta tai :

– selaat valikon vaihtoehtoja
– kasvatat tai pienennät valittua asetusar-

voa.

Asetettavat arvot näkyvät aina vilkkuvina.

Arvon muutos on aina vahvistettava. Uusi
asetus tallennetaan vasta sen jälkeen.
Voit peruuttaa toiminnon milloin tahansa
painamalla painiketta . Jos et paina
mitään painiketta yli 15 minuuttiin, näyttö
siirtyy takaisin perusnäyttöön.

Valikko
Vedenpaine
Live Monitor
Tiedot

edellinen Valitse

Valittu kohde näkyy vaaleana tekstinä tum-
malla taustalla.

4.2 Perusnäyttö

50kWh/d

Näytössä näytetään perusnäyttö ja tuot-
teen nykyinen tila. Kun painat valintapaini-
ketta, näyttöön ilmestyy aktivoitu toiminto.

Pääset takaisin perusnäyttöön seuraa-
vasti:
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– poistut valintatasoilta painamalla
– et paina mitään painiketta yli 15 minuut-

tiin.

Heti kun vikailmoitus ilmenee, perusnäytön
sijaan näytössä näkyy vikailmoitus.

4.3 Valikon esittely

Xxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx

xxxxxx Xxxxxxx

1
4

3

2

1 Vierityspalkki
2 Valintapainikkei-

den nykyiset toi-
minnot

3 Valintatasojen
listamerkinnät

4 Valintataso

Valikko jakautuu kahdeksi valintatasoksi.

Ohje
Luvun alussa on polku, jota seu-
raamalla löydät kyseisen toimin-
non: esimerkiksi Valikko → Tiedot
→ yhteystiedot.

4.4 Laitteiston omistajatason
yleiskuvaus

Asetustaso Yksikkö

Valikko → Tuoton näyttö→
Lämmitys

Jäähdytys

Valikko → Live Monitor →
Lämmitys:
Kompressorin päältäpoiskyt-
kentä

Rakennuksen piiri
Paine

Menoved. ohjelämpöt.

Nyk. menoved.lämpöt.

Kompressori
Modulaatio

Ilmanoton lämpötila

Asetustaso Yksikkö

Jäähdytysteho

Valikko → Tiedot →
Yhteystiedot

Sarjanumero

Laitetunniste

Käyttötun. yhteensä

Käyttötun. lämmitys

Käyttötun. jäähdytys

Valikko → Perusasetus →
Kieli

Näytön kontrasti

Valikko → Nollaukset →
alakohtia ei
käytettävissä

4.5 Live Monitor (toimintatilan
koodit)

Valikko → Live Monitor

Live Monitorin avulla voit tarkastaa tuot-
teen nykyisen tilan.

4.6 Rakennuksen piirin paineen
näyttäminen

Valikko → Live Monitor → Rak. piirin
paine

– Voit näyttää lämmityslaitteen nykyisen
täyttöpaineen digitaalisessa näytössä.

4.7 Käyttötilaston lukeminen

Valikko → Tiedot → Käyttötun. lämmitys

Valikko → Tiedot → Käyttötun. jäähdytys

Valikko → Tiedot → Käyttötun. yhteensä

Voit hakea näyttöön lämmityskäytön, jääh-
dytyskäytön ja kokonaiskäytön käyttötun-
nit.
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4.8 Yhteystietojen näyttö

Valikko → Tiedot → Yhteystiedot

Jos ammattilainen on tallentanut puhelin-
numeronsa järjestelmään asennuksen yh-
teydessä, voit lukea sen kohdasta Yhteys-
tiedot.

4.9 Sarja- ja tuotenumeron näyttö

Valikko → Tiedot → Sarjanumero

– Tuotteen sarjanumero näytetään näy-
tössä.

– Tuotenumero on sarjanumeron toisella
rivillä.

4.10 Näytön kontrastin säätäminen

Valikko → Perusasetus → Näytön kont-
rasti

– Tällä toiminnolla voit säätää näytön
kontrastin omien tarpeittesi mukaan.

4.11 Kielen asetus

Jos haluat asettaa toisen kielen:

▶ Paina sekä pidä ja samanaikai-
sesti painettuina.

▶ Paina lisäksi lyhyesti häiriön kuittaus-
painiketta.

▶ Paina painikkeita ja , kunnes
kieliasetus näytetään näytössä.

▶ Valitse haluamasi kieli painamalla
tai .

▶ Vahvista painamalla (Ok).
▶ Kun oikea kieli on asetettu, vahvista

vielä painamalla (Ok).

4.12 Tuotteen kytkeminen päälle /
pois päältä

▶ Kytke tuote jännitteettömäksi katkaisu-
laitteella, jonka kosketusväli on vähin-
tään 3 mm (esimerkiksi sulake tai te-
honsäätökytkin).

4.13 Käytön aikana kuuluvat äänet

"FFFF..." (*)

"SHH...!"

"RIII..."

"Tlok!"

"Tak, tak,
tak..."

"WWWW..." (*)

1

2

3

4

5

6

* Käytön aikana
jatkuvasti kuulu-
vat äänet

Käytön aikana kuuluvat äänet eivät ole
osoitus lämpöpumpun häiriöstä.

Ääniä syntyy lämpöpumpun eri käyttötapo-
jen yhteydessä (käynnistys, jäänpoisto, py-
säytys).
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4.14 Jäätymisen eston aktivointi

▶ Varmista, että tuote on kytketty päälle,
jotta tuotteen jäätyminen voidaan estää.

4.15 Menoveden
lämpötilan tavoitearvon asetus
lämmityskäytössä

Järjestelmäsäädin määrittää menoveden
lämpötilan todellisen tavoitearvon auto-
maattisesti (lisätietoja löydät järjestelmä-
säätimen käyttöohjeista).

4.16 Huonelämpötilan säätimen tai
säästä riippuvaisen säätimen
säätö

2

1

▶ Säädä huonelämpötilan säädin tai
säästä riippuvainen säädin (1) sekä
lämpöpattereiden termostaattiventtiilit
(2) kyseisten lisävarusteiden vastaavien
ohjeiden mukaan.

4.17 Laitteiston omistajan tekemät
tarkastukset ja
hoitotoimenpiteet

Jos lämmityslaitteen täyttöpaine laskee
alle arvon 0,05 MPa (0,5 bar), tuote kyt-
keytyy pois päältä.

▶ Lisää vettä.

4.17.1 Tuotteen puhdistus

▶ Kytke tuote pois päältä ennen puhdis-
tusta.

▶ Puhdista tuotteen kotelo kostealla lii-
nalla ja pienellä määrällä saippuaa. Älä
käytä hankaus- tai puhdistusaineita,
jotka voivat vahingoittaa koteloa tai
käyttöelementtejä.

▶ Älä puhdista tuotetta suurpainepesurilla.
▶ Varmista säännöllisin väliajoin, että

tuotteen ympärille ei ole kertynyt oksia
tai lehtiä.

4.17.2 Huolto-ohjelman tarkastus

Vaara!
Tekemättä jätetyt tai epä-
asianmukaisesti suoritetut
huolto- ja korjaustyöt aiheut-
tavat loukkaantumisvaaran ja
aineellisten vahinkojen vaa-
ran!

Tekemättä jätetyistä tai epä-
asianmukaisesti suoritetuista
huolto- tai korjaustöistä voi seu-
rata henkilövahinkoja tai tuote-
vaurioita.

▶ Älä yritä koskaan tehdä tuot-
teen huolto- tai korjaustöitä.

▶ Anna se valtuutetun ammat-
tiliikkeen tehtäväksi. Suosi-
tamme solmimaan huoltoso-
pimuksen.

Tuotteen jatkuva käyttövalmius ja -turvalli-
suus, luotettavuus ja pitkä käyttöikä edel-
lyttävät, että virallisesti hyväksytty ammat-
tilainen tarkastaa/huoltaa tuotteen sään-
nöllisesti.

Huoltovälit riippuvat tuotteen sijoituspaikan
vaatimuksista ja tuotteen käytöstä.

▶ Vaihdata toiminnan ja turvallisuuden
kannalta oleelliset kuluvat osat viralli-
sesti hyväksytyllä ammattilaisella.
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4.18 Tuotteen tilapäinen
käytöstäpoisto

▶ Jos asunnon ja tuotteen jännitteen-
syöttö katkeaa, kun olet pitkään poissa,
anna virallisesti hyväksytyn ammattilai-
sen tyhjentää lämmitysjärjestelmä tai
varmistaa sen riittävä suojaus jäätymi-
seltä.

5 Hoito ja huolto

5.1 Tuotteen hoito

▶ Puhdista verhous kostealla liinalla ja
pienellä määrällä liuotinaineetonta saip-
puaa.

▶ Älä käytä suihkeita, hankausaineita,
huuhteluaineita, liuotinaine- tai klooripi-
toisia puhdistusaineita.

5.2 Huolto

Jatkuva käyttövalmius ja -turvallisuus, luo-
tettavuus sekä tuotteen pitkä käyttöikä
edellyttävät, että alan ammattilainen tar-
kastaa tuotteen vuosittain ja huoltaa sen
kahden vuoden välein. Tarkastuksen tu-
loksista riippuen voi aikaisempi huolto olla
tarpeen.

6 Vianpoisto

6.1 Vikailmoituksen lukeminen

Virhe 01/3

edellinen

42
Virhe: 

Koodattu vastus

Poista

Vikailmoitukset ovat etusijalla kaikkiin mui-
hin näyttöihin verrattuna, ja ne näytetään
näytössä perusnäytön sijaan. Jos saman-
aikaisesti ilmenee useita vikoja, ne näyte-
tään näytössä vuorotellen kahden sekun-
nin välein.

▶ Jos tuotteen näytössä näytetään vikail-
moitus, ota yhteyttä ammattilaiseen.

▶ Halutessasi lisätietoja tuotteen tilasta
hae näyttöön "Live Monitor" (→ sivu 12).
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6.2 Häiriöiden tunnistus ja korjaaminen

Tässä kappaleessa kuvataan kaikki ilman virallisesti hyväksytyn ammattilaisen apua
selvitettävissä olevat vikailmoitukset tuotteen uudelleenkäyttöönottoa varten.

Vika Syy Korjaaminen

Tuote ei enää toimi. Virransyötön katkeaminen Varmista, ettei kyseessä
ole sähkökatko ja että
tuote on liitetty oikein vir-
ransyöttöön. Kun virran-
syöttö kytketään jälleen
päälle, tuote kytkeytyy au-
tomaattisesti päälle. Jos
vika jatkuu edelleen, ota
yhteyttä ammattilaiseen.

Äänet (suhina, nakutus,
surina)

Kun lämmityksen tarve päättyy, voi kuulua humisevaa ja viheltävää
ääntä. Äänet aiheutuvat kylmäaineesta.
Kun tuote käynnistää tai pysäyttää käytön, voi kuulua nakuttavaa
ääntä. Äänet aiheutuvat kotelosta, joka lämpötilamuutosten seu-
rauksena laajenee ja kutistuu.
Kun tuote on toiminnassa, voi kuulua surisevaa ääntä. Äänet aiheu-
tuvat kompressorista, kun tuote on lämmityskäytössä.

Tuotteesta tulee höyryä. Talvella ja huurteenpoiston aika tuotteesta voi tulla ulos höyryä.
(Tuotteen lämpö sulattaa jään, jota on muodostunut.)

Muut viat Ota yhteyttä ammattilai-
seen.

▶ Jos tuote ei toimi vikojen korjaamisen jälkeen, ota yhteys virallisesti hyväksyttyyn
ammattilaiseen.
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6.3 Vianhaku

6.3.1 Huoltoilmoitusten yleiskuvaus

Hydrauliikkajärjestelmän näytössä voidaan
näyttää seuraavat huoltoilmoitukset:

Koodi   Merkitys Syy Korjaami-
nen

M.20 Lämmi-
tysveden
lisäämi-
nen

tuotteessa
on liian vä-
hän lämmi-
tysvettä

Lisää tuot-
teeseen
lämmitys-
vettä.

7 Käytöstäpoisto

7.1 Tuotteen poistaminen käytöstä
lopullisesti

▶ Anna tuotteen lopullinen käytöstä pois-
taminen ammattilaisen tehtäväksi.

8 Kierrätys ja hävittäminen

8.1 Kierrätys ja hävittäminen

▶ Anna pakkaus hävitettäväksi ammatti-
henkilölle, joka on asentanut tuotteen.

Jos tuote on merkitty tällä merkillä:

▶ Älä hävitä tuotetta tällöin talousjätteen
mukana.

▶ Vie tuote sen sijaan sähkö- ja elektro-
niikkaromun keräyspisteeseen.

Jos tuote sisältää paristoja, jotka on
merkitty tällä merkillä, paristot voivat sisäl-
tää terveydelle ja ympäristölle vaarallisia
aineita.

▶ Hävitä akut tällöin toimittamalla ne ak-
kujen keräyspisteeseen.

8.2 Kylmäaineen luovuttaminen
hävitettäväksi

Vaillant-lämpöpumppu aroTHERM on täy-
tetty kylmäaineella R 410 A.

▶ Luovuta kylmäaine ainoastaan valtuute-
tun ammattilaisen hävitettäväksi.

▶ Noudata yleisiä turvaohjeita.

9 Takuu ja asiakaspalvelu

9.1 Takuu

Takuu vastaa maanne lainmukaisia mää-
räyksiä.

9.2 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät
takapuolella mainitun osoitteen alta tai
WWW-sivulta osoitteesta www.vaillant.fi.
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