Snabb- Guide för display
Polar EVI 12Kw 19Kw

Starta värmepump första gången
1. Bygla 7- 8 på plinten
2. Tryck på
3.
4.
5.
6.

i 3sek tills du hör en signal och hänglåset försvinner.

Tryck på
och symbol för ”värme”
tänds.
VP är nu aktiverad och kommer att starta inom 3-5 minuter.
Först startar cirkulationspumpen, sen fläkten och sist kompressor.
För att av aktivera värmepumpen, upprepa 2. och 3.

Inställning av ”börvärde” vattentemperatur
1. Tryck på

tills hänglåset försvinner

2. Tryck på

, symbolen ”SET TEMP” blinkar i displayen.

3. Tryck på
eller
för inställning vattentemp. Displayen återgår till
”normal” efter några sekunder.
Kolla värden när värmepumpen går
1. Tryck och håll ner
2. Tryck på

tills hänglåset försvinner

. ”Inquire A1” första värdet visas

3. Bläddra med
till nästa värde ”A2” osv Viktigaste är A5-A6!
Differensen ska vara 5-7 grader!!!
Inställning klocka
1. Tryck på

tills hänglåset försvinner

2. Tryck på

i ca 8 sek tills en ljudsignal hörs.

3. ”Timvärdet blinkar” Tryck på
4. Tryck på

eller

. Tryck på

för minuter

för att avsluta. Display återgår automatisk till ”normal”

Inställning Parametrar
Obs: Dessa inställngar är gjorda på fabrik enligt tillverkarens specifikationer
och bör ej ändras! Ändringar kommer att påverka drift av värmepump och
kan medföra att den går sönder. Garantin gäller inte i sådana fall.
1. Lås upp display
2. Tryck på
är L1.

i mer än 3 sek. till du hör en ljudsignal. Första parameter

3. För att ändra värdet, tryck

eller

för att öka eller minsks värdet.

4. Tryck
till nästa L2 osv.
Parameter L2 kan ändras mellan 3-5. 5 rekommenderas
Parameter L4 bör vara +50 till +55.
Parameter H2 kan ändras uppåt till 0 eller +1 om förångaren bildar mkt is

Manuell avfrostning
Om det av någon anledning bildats mycket is på baksidan av förångaren kan
man tvinga värmepumpen att avfrosta.
1. Tryck på

och ta bort hänglåset. Värmepumpen ska vara i

2. Tryck på
i mer än 8 sek. tills en ljudsignal hörs.
3. Värmepumpen kommer att vara i ”avfrostningsläge” i 5 minuter. Kolla att
all is är borta. Värmepumpen återgår automatiskt till driftläge
minuter.

efter 5

