
DĚKUJEME 

Instalační a uživatelská příručka 

Bazénové invertorové tepelné čerpadlo 



Vážení zákazníci, 

děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a velmi si vážíme vaší důvěry v nás! 

Jedná se o bazénové tepelné čerpadlo, které je výsledkem dlouholetého 

výzkumu konstrukce a výroby a slouží k ohřevu bazénu a prodloužení plavecké 

sezóny. Naším cílem je poskytnout vám výjimečně kvalitní výrobek s vysokým 

výkonem. 

Tuto příručku jsme zpracovali s nejvyšší péčí, abyste z tepelného čerpadla měli 

maximální užitek. 

Důkladně si ji pročtěte! 
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PŘED SPUŠTĚNÍM ZAŘÍZENÍ SE DŮKLADNĚ SEZNAMTE S PŘÍRUČKOU. NEVYHAZUJTE JÍ. 

UCHOVEJTE JI PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ. 

PŘED POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE UJISTĚTE, ŽE BYLO SPRÁVNĚ INSTALOVÁNO ODBBORNÝM 

PRODEJCEM. POKUD SI NEJSTE JISTI OBSLUHOU, OBRAŤTE SE NA SVÉHO PRODEJCE, KTERÝ VÁM 

PORADÍ A POSKYTNE INFORMACE. 



Zařízení neinstalujte svépomocí. 

Nesprávná instalace může způsobit zranění v důsledku požáru, úrazu elektrickým proudem, pádu 

přístroje a úniku vody. Kontaktujte prodejce, který vám zařízení prodal, nebo specializovaného technika. 

Zařízení instalujte bezpečně na místo. 

V případě nesprávné instalace může spadnout a někoho zranit. Při instalaci v malé místnosti přijměte 

opatření (např. dostatečné větrání), abyste zabránili udušení způsobenému únikem chladiva. 

Použijte specifikované elektrické vodiče a pevně je připojte k svorkovnici (připojení tak, aby 

se namáhání vodičů nepřenášelo na sekce). 
Nesprávné zapojení a připevnění může vést k požáru. 

VAROVÁNÍ 

Před instalací zařízení si přečtěte následující VAROVÁNÍ. 

Nezapomeňte dodržovat zde uvedená UPOZORNĚNÍ, protože obsahují důležité body týkající se 

bezpečnosti. 

Po přečtení těchto pokynů je uschovejte na praktickém místě pro budoucí použití. 

ÚVOD 

Tato příručka 

Tato příručka zahrnuje nezbytné informace o výrobku. Před použitím a údržbou zařízení si tuto příručku 

důkladně pročtěte. 

Zařízení 

Bazénové tepelné čerpadlo je jedním z nejúspornějších systémů pro efektivní ohřev bazénu. Využívá 

bezplatnou obnovitelnou energii ze vzduchu a země a poskytuje až pětkrát více energie pro ohřev než 

tradiční systémy ohřevu, jako je plynový kotel a elektrické topení. V důsledku toho činí úspora 4/5 

nákladů oproti tradičnímu ohřevu. Bazénové tepelné čerpadlo prodlouží vaši plaveckou sezónu a 

poskytne vám komfort vysoké úrovně. Koupání si užijete nejen v létě, ale i na jaře, na podzim a dokonce 

i v zimě. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Aby se zamezilo zranění uživatele, dalších osob a škodám na majetku, je nutné dodržet následující 

pokyny. Nesprávný provoz jako výsledek nedodržování pokynů může vést ke zraněním nebo poškození. 

Instalaci zařízení proveďte v souladu s místními předpisy, příslušnými zákony a standardy. Zkontrolujte 

napětí a frekvenci elektrické sítě. Zařízení je určeno pouze pro uzemněné zásuvky s napětí 220 - 240 V~, 

lPh, 50/60 Hz. 

Je nutné zohlednit následující bezpečnostní opatření: 



Ujistěte se, že pro instalační práce používáte dodané nebo specifikované díly. 

Použití vadných dílů může způsobit zranění v důsledku možného požáru, zásahu elektrickým proudem, 

pádu zařízení atd. 

Instalaci provádějte bezpečně a podle pokynů v instalační příručce. 

Nesprávná instalace může způsobit zranění v důsledku požáru, úrazu elektrickým proudem, pádu 

přístroje, úniku vody atd. 

Provádějte elektroinstalační práce podle instalační příručky a ujistěte se, že používáte 

vyhrazenou sekci. 

Pokud je kapacita obvodu napájení nedostatečná nebo je elektrický obvod neúplný, může dojít k požáru 

nebo úrazu elektrickým proudem. 

Zařízení musí být vždy opatřeno uzemněným zapojením. 

Pokud není napájecí zdroj uzemněn, nelze zařízení připojit. 

Pro zapojení zařízení k elektrickému napájení nepoužívejte prodlužovací šňůru. 

Pokud není k dispozici vhodná uzemněná zásuvka, měl by ji nainstalovat oprávněný elektrikář. 

Zařízení nepřemisťujte ani neopravujte svépomocí. 

Před zahájením jakékoli údržby, servisu nebo opravy musí být výrobek odpojen od elektrické sítě. Tyto 

úkony smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Nesprávné přemísťování nebo oprava zařízení mohou 

vést k úniku vody, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo požáru. 

POZOR 

 

Zařízení neinstalujte na místě ohroženém únikem hořlavých plynů. 

Pokud dojde k úniku plynu nebo se plyn nahromadí v okolí zařízení, může dojít k výbuchu. 

Odvodňovací/potrubní práce proveďte podle instalační příručky. 

V případě závady na odvodu kondenzační vody nebo na vodovodním potrubí by mohlo dojít k úniku 

vody ze zařízení a k zasažení vybavení domácnosti vodou a ke škodám. 

Zařízení nečistěte při zapnutém napájení. 

Před čištěním nebo opravami zařízení vypněte napájení. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění v 

důsledku vysokých otáček ventilátoru nebo k zásahu elektrickým proudem. 

Nepokračujte v provozu zařízení, pokud vykazuje podivné chování nebo je cítit zvláštní zápach. 

Pro vypnutí zařízení je třeba vypnout napájení, jinak může dojít k zásahu elektrickým proudem nebo 

požáru. 

Do ventilátoru ani výparníku nevkládejte prsty ani nic jiného. 

Ventilátor se otáčí vysokou rychlostí, může dojít k vážným zraním. 
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Tepelné čerpadlo do bazénu 

Instalační a uživatelská příručka 

Přívodní a výstupní přípojky 

vodního potrubí 

Gumové podložky 

Drenážní spoj 

Odvodňovací potrubí 

Položka Obrázek Počet 

Seznam položek 

PŘÍSLUŠENSTVÍ  

Před započetím instalace se ujistěte, že jste z balení zařízení vyjmuli veškeré příslušenství. 

Anti-UV kryt 



(Jednotka: mm) 

WE-** 

Vyfukovací kohout 

Voda 
přívod 

Voda 
odvod 

ZOBRAZENÍ 



INSTALACE 

Informace týkající se instalace 

Následující informace jsou zde uvedeny nikoli jako pokyny, ale slouží k lepšímu pochopení instalace. 

Podmínky instalace 

Následující informace jsou zde uvedeny nikoli jako pokyny, ale slouží k lepšímu pochopení instalace. 

Zařízení musí být v rovině, aby bylo možné gravitačně odvádět případnou kondenzaci vznikající během 

provozu. 

Ventilátor nesmí směřovat na okolní okna. Vibrace a hluk se nesmí přenášet do těsné blízkosti budovy. 

Místo instalace 

Bazénové tepelné čerpadlo instalujte na rovný, vodorovný a stabilní povrch. 

Ujistěte se, že nedojde k vdechování odváděného vzduchu. 

Vzduchu odvod 

Vzduch 
přívod 

Vzduch přívod 



Zařízení upevněte 4 šrouby M8. 

Upevněte šrouby M8 

Pro nejlepší instalaci 

Vyvarujte se směrování proudu větraného vzduchu do citlivé hlukové zóny, například k oknu místnosti. 

Neumisťujte bazénové tepelné čerpadlo na povrch, který může přenášet vibrace do obydlí. 

Snažte se vyhnout umístění zařízení pod stromem nebo vystavení vodě či bahnu, což by mohlo zkomplikovat 

údržbu. 

Připojení potrubí kondenzované vody 

Připojení vody 

Zásuvka a otáčení 

Spoj Spoj Spoj 

Otáčení 

Spoj 1 Spoj 2 Spoj 3 

Otáčení Otáčení 

Otáčení 



Poznámky: Všechny spoje na obrázku jsou přibaleny k tepelnému čerpadlu bazénu jako přípojky 

přívodního a odvodního vodovodního potrubí. 

Lepidlo 

Trubka 
PVC 
CD50mm 

Lepidlo 

Tepelné čerpadlo je napojeno na filtrační okruh s obtokem. 

Je nutné, aby byl obtok umístěn za čerpadlem a filtrem. 

Obtok je tvořen 3 ventily. 

Lze tak regulovat průtok vody, která prochází tepelným čerpadlem, a zcela odpojit tepelné čerpadlo 

pro případnou údržbu, aniž by se přerušil průtok filtrované vody. 

Filtr Čerpadlo 

Obtok 

Úprava vody 
 Tepelné čerpadlo 

K bazénu 

Pokud je vaše zařízení vybaveno úpravnou vody s přídavkem produktů (např. chloru, bromanů, soli...), 

musí být před úpravnou vody nainstalován obtok se zpětným ventilem mezi obtokem a úpravnou vody. 

 



Elektroinstalace 

Diagram zapojení: WE-07, WE-09, WE-11, WE-14 a WE-17 

Vysokotlaký spínač 

Spínač průtoku vody 

Nízkotlaký spínač 
4cestný ventil 

K čerpadlu 

Zap/vyp 

Elektric
ké 
napáje
ní 

ČERVENÁ 

HNĚDÁ 

Topný pás 
kompresoru venkovní okolní teplota 

teplota potrubí kondenzátoru 

teplota přívodního potrubí EXV 

teplota přívodní vody 

teplota vypouštěcího potrubí 

teplota odváděné vody 
Kabelové 

ovládání 

Ventilát
or 

motor 

Reaktor 

Kompresor 



Diagram zapojení: WE-21, WE-23 a WE-25 

Napájení K čerpadlu 
Zap/vyp 

4cestný ventil 

Vysokotlaký spínač 

Spínač průtoku vody 

Nízkotlaký spínač 

teplota potrubí kondenzátoru 

venkovní okolní teplota 

teplota přívodního potrubí EXV 

teplota přívodní vody 

teplota vypouštěcího potrubí 

teplota odváděné vody 

Kabelové 
ovládání 

Ventil
átor 

motor 

Reaktor 

Topný pás 
kompresoru 



Elektrické napájení musí odpovídat údajům uvedeným na zařízení. 

Připojovací kabely musí být dimenzovány podle výkonu zařízení a požadavků na instalaci. 

Napájení 

Manuáln
í spínač 
 

Pojistka 

Bazénové 
tepelné 
čerpadlo 

Viz tabulka níže: 

Model č. 
Napájení Manuální spínač 

RCCB 
velikost kabelu Kapacita Pojistka 

WE-07 
    

WE-09 
3x1.5 mm2 >20 A 16 A 

 

WE-11 
 

WE-14    30 mA 

WE-17 
3x2.0 mm2 

  pod 0,1 s 

WE-21 
>32 A 25 A 

 

WE-23 
3x2.5 mm2 

 

WE-25 
   

Tyto údaje jsou pouze orientační, přesné údaje pro instalaci vašeho bazénu vám sdělí elektrikář. 

K vedení kabelů použijte kabelové průchodky a průchodky, které jsou k dispozici uvnitř tepelného čerpadla. 

Zapojení vodního čerpadla: 

Vodní 

čerpadlo 

<1.5 kW 

Bazénové tepelné čerpadlo 

Vodní 

čerpadlo 

>1.5 kW 

Relé 

Napájení 

Bazénové tepelné čerpadlo 

 



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 

Po provedení všech zapojení a jejich kontrole je nutné provést tyto činnosti: 

Zapnout filtrační čerpadlo. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody, a ujistěte se, že voda z 

bazénu a do bazénu proudí. 

Připojte zdroj napájení k tepelnému čerpadlu a stiskněte tlačítko ON/OFF. Zařízení se spustí po 

uplynutí časové prodlevy (viz níže). 

Po několika minutách zkontrolujte, zda je vzduch vypouštěný ze zařízení chladnější. 

Ponechte zařízení a filtrační čerpadlo v provozu 24 hodin denně, dokud není dosaženo požadované 

teploty vody. V tomto okamžiku tepelné čerpadlo přestane pracovat. Zařízení se nyní znovu 

automaticky spustí (pokud je v provozu filtrační čerpadlo), kdykoli teplota bazénu klesne o 1 stupeň 

pod naprogramovanou teplotu. 

V závislosti na počáteční teplotě vody v bazénu a teplotě vzduchu může být potřeba několik dní k 

dosažení požadované teploty vody. Vhodné zakrytí bazénu může tuto dobu výrazně zkrátit. 

Časová prodleva - zařízení má vestavěnou 3minutovou prodlevu spuštění jako ochranu elektroniky a pro 

zvýšení životnosti kontaktů. Po uplynutí tohoto intervalu se zařízení automaticky restartuje. I krátké 

přerušení toku proudu aktivuje toto zpoždění a zabrání tak okamžitému spuštění zařízení. Další 

přerušení proudu během této prodlevy nemají na tříminutové odpočítávání žádný vliv. 



ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 

Režim 

Časovač 
Zvýšení Snížení 

Zap/vyp 

Funkce 

Funkce 

Tlačítko pro zapnutí tichého režimu a manuálního odmrazení. 

Když je tepelné čerpadlo v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko a zařízení se spustí. Během 

chodu tepelného čerpadla se po stisknutí tohoto tlačítka zařízení zastaví. 

Zap/vyp 

Stisknutím těchto dvou tlačítek upravíte hodnoty nastavení včetně času a teploty. 

Zvýšení Snížení 

Tlačítko pro nastavení hodin a zapnutí/vypnutí časovače. 

Časovač 

Chlazení Ohřívání 
Auto Spa 

Během chodu tepelného čerpadla vždy stiskněte toto tlačítko a zařízení bude pracovat v následujícím 

režimu: 

Režim 



Vysvětlivky displeje 

 

Ikonky Vysvětlení Poznámky 

Automatický režim: Tepelné čerpadlo pracuje v 

automatickém režimu. 

Režim chlazení: Tepelné čerpadlo pracuje v režimu 

chlazení. 

Režim ohřevu: Tepelné čerpadlo pracuje v režimu 

ohřevu. 

Funkce ticha: Tepelné čerpadlo pracuje s funkcí 

tichého režimu 

Režim spa: Tepelné čerpadlo pracuje v režimu spa. 

Režim ECO: Tepelné čerpadlo pracuje v režimu ECO. 

Zámek: Stiskněte současně tlačítka  a  na 

dobu 3 sekund. Všechna tlačítka se zamknou. 

Opětovným stiskem všechna tlačítka odemknete. 

Wi-Fi: Pokud je tepelné čerpadlo připojeno k routeru, 

zobrazí se ikona. Jakmile je tepelné čerpadlo 

odpojeno od routeru, bude blikat. 

Dostupné pouze u modelů s 

funkcí Wi-Fi. 

Dostupné pouze u modelů s 

funkcí ECO. 

Nastavení teplotního rozsahu: 

15 °C -42 °C 

Nastavení teplotního rozsahu: 

15 °C - 40 °C 

Nastavení teplotního rozsahu: 

6 °C - 25 °C 

Nastavení teplotního 

rozsahu: 6 °C - 40 °C 



Ikonky 
Vysvětlení 

Výstupní výkon kompresoru. 

Indikátor průtoku vody 

 Průtok vody je nedostačující. 

 Průtok vody je dostačující. 

 Průtok vody je přílišný. 

Hodnota teploty. 

Jednotka teploty. Podržením tohoto funkčního 

tlačítka po 3 sekundy se tyto dvě jednotky přepnou. 

Když je řídící jednotka v pohotovostním režimu, 

budou se střídavě zobrazovat teplota přiváděné, 

odváděné vody a venkovní teplota. 

Tyto tři ikonky se také budou střídat podle 

zobrazené teploty. 

Během chodu se vyskytly nějaké chyby nebo se 

aktivovaly pojistky a zobrazí se kód chyby nebo 

pojistky a tato ikonka. 

Ikonka hodin: 

Při nastavování jsou hodiny nebo řídící jednotka v 

pohotovostním režimu, tato ikonka zobrazí aktuální 

čas. Při zapnutí/vypnutí časovače zobrazuje čas 

nastavení. 

Když se zobrazí ikonka 'ERROR', zobrazí se jako 

chybový nebo ochranný kód. 

Ikonka zap/vyp časovače: 

Při zapnutí/vypnutí časovače se zobrazí. 

Existují dva časovače zapnutí/vypnutí. 

Ikonka odmrazení: 

Když tepelné čerpadlo běží v režimu odmrazení, 

zobrazí se. 

Poznámky 



Volba režimu chlazení Nastavení 
požadované teploty 

bazénu. 

Nastavení barevného režimu 

Krok 1: Stiskem tlačítka  vyberte ikonku režimu chlazení . 

Krok 2: Stisknutím tlačítka zvýšení nebo snížení nastavte požadovanou teplotu. 

Snížení 

Zvýšení 

Zap/vyp 

Touch & go 

- Teplota bazénu 
(vyžadována) 

Nastavení teploty 

Krok 1: Stisknutím tlačítka zap/vyp zapněte tepelné čerpadlo. 

Krok 2: Stisknutím tlačítka zvýšení  nebo snížení  nastavte požadovanou teplotu. Poznámka: 

držte tlačítko zvýšení nebo snížení po 0,5 s, hodnota teploty se sníží nebo zvýší. 



Volba automatického 
režimu 

Nastavení požadované 

teploty bazénu. 

Nastavení automatického režimu 

Krok 1: Stiskem tlačítka režimu vyberte ikonku automatického režimu. 

Krok 2: Stiskem tlačítka zvýšení nebo snížení  nastavte požadovanou teplotu bazénu. 

Volba režimu ohřevu Nastavení požadované 

teploty bazénu. 

Nastavení režimu ohřevu 

Krok 1: Stiskem tlačítka vyberte ikonku režimu ohřevu  . 

Krok 2: Stiskem tlačítka zvýšení  nebo snížení  nastavte požadovanou teplotu bazénu. 



Pro nastavení aktuálního 

času podržte po 3 s. 
Zapnutí hodin 

časovače. 

Bliknutí – 

Nastavení hodin 

Krok 1: Podržte tlačítko časovače po 3 sekundy, abyste nastavili hodiny. Po stisknutí tlačítka budou 

hodiny blikat. 

Krok 2: Stiskem tlačítka Zvýšit nebo Snížit nastavte hodiny. Opět stiskněte tlačítko časovače, minuty začnou 

blikat, a nastavte minuty. 

Krok 3: Po nastavení minut stiskem tlačítka časovače potvrďte nastavení. 

Volba režimu spa Nastavení požadované 
teploty bazénu. 

Nastavení režimu spa 

Krok 1: Stiskem tlačítka režimu vyberte ikonku režimu spa. 

Krok 2: Stiskem tlačítka zvýšení nebo snížení  nastavte požadovanou teplotu bazénu. 



Zapnutí hodin časovače. Potvrzení nastavení hodin 

zapnutého časovače. 

Bliknutí Bliknutí 

Nastavení zap/vyp: 

Krok 1: Stiskem tlačítka časovače jej zapněte. Zobrazí se ikonka 'ON'. Zároveň začnou blikat hodiny 

časovače. 

Krok 2: Stiskem tlačítka Zvýšit nebo Snížit nastavte hodiny časovače. Opět stiskněte tlačítko časovače, minuty 

začnou blikat, a nastavte minuty časovače. 

Krok 3: Po nastavení minut stiskněte tlačítko časovače pro potvrzení zapnutí časovače. 

Krok 4: Po dokončení nastavení časovače se zobrazí ikonka 'OFF‘ a začne blikat hodina časovače. 

Krok 5: Stiskem tlačítka Zvýšit nebo Snížit nastavte hodiny časovače. Opět stiskněte tlačítko časovače, minuty 

začnou blikat, a nastavte minuty časovače. 

Krok 6: Po nastavení minut stiskněte tlačítko časovače pro potvrzení vypnutí časovače. 

Poznámky: Během nastavování zapnutí/vypnutí časovače se proces nastavení zapnutí/vypnutí časovače 

zruší, pokud byste po dobu 20 sekund nestiskli jakékoli tlačítko nebo stiskli tlačítko zap/vyp. 

Potvrzení nastavení hodiny. Nastavení minut. 
Potvrzení nastavení 

minut. 

Bliknutí 



Potvrzení hodin 
nastavení vypnutí 

časovače. 

Nastavení minut vypnutí 
časovače. 

Potvrzení minut 
nastavení vypnutí 

časovače. 

Zapnutí minut 
zapnutí časovače. 

Bliknutí 

Potvrzení minut nastavení 
zapnutí časovače. 

Nastavení hodin vypnutí časovače. 

Bliknutí 



            Držte stisknuté po 3 s pro  
vymazání nastavení časovače. 

Smazání zap/vyp časovače 

Krok 1: Stiskem tlačítka časovače nastavte časovač jako zapnutý. 

Krok 2: Stiskněte tlačítko zap/vyp po 3 sekundy. Všechna nastavení časovače zap/vyp budou vymazána. 

Volba pracovního režimu Začátek nastavení časovače tichého režimu 

Nastavení časovače tichého režimu 

Zap/vyp časovače ztišení je nastaveno z výroby. Časovač zap/vyp tichého režimu znamená, že tepelné čerpadlo 

poběží v tichém režimu od 20:00 do 8:00. To lze změnit v nastavení zap/vyp časovače. 

Krok 1: Stiskem tlačítka režimu  vyberte požadovaný pracovní režim. Auto, chlazení a ohřev. 

Krok 2: Stisknutím tlačítka časovače a tlačítka zvýšení začněte nastavovat časovač tichého režimu. 

Krok 3: Pro nastavení časovače zap/vyp postupujte podle pokynů pro zap/vyp časovače tichého režimu. 



Výběr funkce tichého režimu Potvrdit. 

Bliknutí 

Ukončení tichého režimu 

Stiskněte tlačítko funkce  pro započetí nastavení funkce. Znovu stiskněte tlačítko Funkce, dokud se 

nerozbliká ikonka tichého režimu . Stiskem tlačítka režimu potvrďte. Poté zhasne ikonka tichého 

režimu. Znamená to, že funkce tichého režimu je ukončena. 

Výběr funkce tichého režimu Potvrdit. 

Bliknutí 

Nastavení tichého režimu 

Krok 1: Stiskem tlačítka režimu vyberte požadovaný pracovní režim: Auto, chlazení a ohřev. 

Krok 2: Stiskněte tlačítko funkce pro započetí nastavení funkce. Znovu stiskněte tlačítko Funkce, 

dokud se nerozbliká ikonka tichého režimu . Stiskem tlačítka režimu potvrďte. Poté se 

rozsvítí ikonka tichého režimu. 



ÚDRŽBA 

Abyste chránili lak, o zařízení se neopírejte ani na něj nepokládejte žádné předměty. Vnější části 

tepelného čerpadla lze otřít vlhkým hadříkem a čisticím prostředkem pro domácnost. (Pozor: Nikdy 

nepoužívejte čisticí prostředky obsahující písek, sodu, kyselinu nebo chloridy, protože ty mohou 

poškodit povrch.) 

Abyste předešli poruchám způsobeným usazeninami v titanovém výměníku tepla tepelného čerpadla, 

zajistěte, aby nedošlo k znečištění výměníku tepla (nutná úprava vody a filtrační systém). I přes výskyt 

provozních poruch způsobených znečištěním, by systém měl být vyčištěn podle popisu níže. 

(Varování: žebra trubkového výměníku tepla mají ostré hrany – nebezpečí pořezání!) Čištění potrubí ve 

výměníku tepla 

Znečištění potrubí a výměníku tepla může snížit výkon titanového výměníku tepelného čerpadla. V 

takovém případě musí být potrubí a výměník tepla vyčištěny technikem. 

K čištění použijte pouze pitnou vodu pod tlakem. 

Čištění vzduchotechniky 

Před každým novým topným obdobím je třeba vyčistit žebrovaný výměník tepla, ventilátor a odtok 

kondenzátu od nečistot (listí, větviček atd.). Takovéto nečistoty lze odstranit ručně pomocí stlačeného 

vzduchu nebo propláchnutím čistou vodou. 

Může nastat nutnost nejprve sejmout kryt zařízení a mřížku přívodu vzduchu. 

Pozor: Před otevřením zařízení se ujistěte, že jsou všechny elektrické obvody odpojeny od napájení. 

Podržte tato dvě 

tlačítka po 3 s. 

Začne manuální 

 

odmrazování. 

Manuální odmrazování 

Manuální odmrazování lze použít pouze v režim ohřevu nebo režimu Spa. Po dokončení se odmrazování 

automaticky ukončí a ikonka zhasne. 



 

Abyste zabránili poškození výparníku a zásobníku kondenzátu, nepoužívejte k čištění tvrdé nebo ostré 

předměty. 

Za extrémních povětrnostních podmínek (např. sněhové závěje) se může na mřížkách přívodu a odvodu 

vzduchu tvořit led. V takovém případě je třeba odstranit led v blízkosti mřížky přívodu a odvodu 

vzduchu, aby byl zachován minimální průtok vzduchu. 

Zimní odstávka 

Pokud po ukončení koupací sezóny, kdy je ohřev bazénu vypnutý, hrozí nebezpečí mrazu a očekává se, 

že venkovní teplota klesne pod provozní mez, měl by být vodní okruh tepelného čerpadla zcela 

vypuštěn. V opačném případě by měl zákazník přijmout vhodná stavební opatření na ochranu tepelného 

čerpadla před poškozením mrazem. 

Pozor: Záruka nekryje škody způsobené nevhodnými opatřeními při zimní odstávce. 



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Tato část obsahuje užitečné informace pro určení a odstranění některých problémů, které se mohou 

vyskytnout. Před zahájením postupu řešení problémů proveďte důkladnou vizuální kontrolu zařízení a 

vyhledejte zjevné závady, jako jsou uvolněné spoje nebo vadné zapojení. 

Než se obrátíte na místního prodejce, přečtěte si pozorně tuto kapitolu, ušetří vám to čas i peníze. 

 

Podmínka Příčina 
  Motor přívodu vzduchu se automaticky zastaví, aby došlo 

k odmrazení. 
  

Na začátku a na konci procesu odmrazování se ozve zvuk z 

4cestného ventilu. 

Běžný 

provoz. 

Je vydáván bílý aerosol nebo 

globule. 

Vydává syčivý zvuk. 

Během provozu nebo těsně po zastavení se objeví zvuk 

podobný proudění vody, který v prvních 2-3 minutách 

zesílí, to je způsobeno prouděním chladiva nebo vody. 

  

Mírné syčení je způsobeno výměníkem tepla při změně 

teploty. Zvuk je vydáván v důsledku tepelné expanze a 

studené kontrakce výměníku tepla. 

 Zastavení provozu nebo 
spuštění Zkontrolujte, zda je časovač správně nastaven. 

 automaticky. Zjistěte, že funguje režim proti zamrznutí. 

  

Zda není přerušeno napájení. 

Prosím, 
 

Zda je ruční vypínač napájení vypnutý. 

zkontrolujte 
to 

Nebyl použit. Zda je pojistka přerušena. 

znovu.  

Zda zabezpečovací zařízení pracuje. 
  Zda je nastaven časovač. 

 

Neefektivní ohřev. Zda jsou vstup a výstup vodovodního potrubí ucpané. 

 



Seznamy chybových/ochranných kódů 

Chybové/ochranné 

kódy Detaily Popis 

EF EF Výpadek průtoku vody 

El El Porucha komunikace mezi řídicí jednotkou a deskou plošných 
spojů 

Ed Ed 
Porucha komunikace mezi deskou plošných spojů a deskou 

ovladače (vyhrazeno) 

Ell Ell Porucha teplotního čidla přitékající vody 

EE EE Selhání EEprom 

E4 E4 Porucha teplotního čidla chladicího potrubí 

E12 E12 Porucha teplotního čidla odtékající vody 

E13 E13 Porucha teplotního čidla kondenzátoru 

E14 E14 Porucha teplotního čidla venkovního prostředí 

E15 E15 Porucha teplotního čidla vypouštěcího potrubí 

E17 E17 Porucha spínače průtoku vody 

E9 E9 Selhání EEprom (vyhrazeno) 

E7 

E21 Nadproudová ochrana motoru ventilátoru 

E22 Ochrana modulu motoru ventilátoru 

E23 Mimo regulaci otáček motoru ventilátoru 

E24 Ochrana motoru ventilátoru před nulovou rychlostí 

E25 Ochrana motoru ventilátoru před nadfázovým proudem 

E27 Porucha obvodu snímání proudu motoru ventilátoru 

E28 Chybějící ochrana fáze napájení motoru ventilátoru 

E29 Selhání při spouštění ventilátoru 

PF 

H32 Nadproudová ochrana PFC 

H33 Nadproudová ochrana komponent PFC 

H34 Selhání proudu PFC 

P31 P31 Ochrana před nízkým tlakem 

P30 P30 Ochrana před vysokým tlakem 

\ P20 
Ochrana proti nadměrnému rozdílu teplot mezi přitékající a 

odtékající vodou. 

\ P21 Ochrana proti překročení nízké teploty v režimu podchlazení 

\ P22 Ochrana potrubí kapalného chladiva před překročením nízké 
teploty 

 



Chybové/ochranné 
kódy Detaily Popis 

\ P23 Ochrana kondenzátoru před překročením vysoké teploty 

\ P24 Ochrana před nízkou teplotou venkovního prostředí 

\ P25 Vysokoteplotní ochrana vypouštění 

\ P26 Ochrana IPM před překročením vysoké teploty 

\ P27 
Ochrana proti abnormálnímu rozdílu teplot mezi přitékající a 

odtékající vodou. 

\ P8 Vypnutí dálkovým ovladačem 

Pll Pll Ochrana před příliš nízkým stejnosměrným linkovým napětím 

P12 P12 Ochrana před příliš vysokým stejnosměrným linkovým napětím 

\ PC Proudová ochrana celého zařízení 
 

Hll Nadproudová ochrana kompresoru 
 

H12 Ochrana IPM 
 

H13 Mimo regulaci otáček motoru kompresoru 

P4 H14 Ochrana motoru kompresoru před nulovou rychlostí 
 

H15 Ochrana kompresoru před nadfázovým proudem 
 

H17 Porucha obvodu snímání proudu motoru ventilátoru 
 

H18 Chybějící fázová ochrana napájení kompresoru 

Poznámky: 

1. Chybové/ochranné kódy se budou zobrazovat na displeji řídící jednotky. \ znamená, že řídicí jednotka 

nezobrazí žádný kód, protože tyto ochrany jsou normální. 

2. Tyto detaily se kontrolují manuálně. Stiskněte současně tlačítko režimu a tlačítko snížení, abyste se 

zeptali na kód podrobností řešení problémů. 

Stisknutím těchto 

dvou tlačítek 

současně. 
Níže uvedené pokyny by mohly pomoci vyřešit váš problém. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit, 

obraťte se na svého instalačního technika/místního prodejce. 

 



WIFI OVLÁDÁNÍ 

Instalace aplikace 

Vyhledejte aplikaci Smart Life-Smart Living v App Store pro systém iOS nebo v Google Play Store pro systém 

Android. Stáhněte ji a nainstalujte. 

Hledat 

'Smart Life-Smart Live' 

Hledat 

'Smart Life-Smart Live' 

Registrace 

Spusťte aplikaci a zaregistrujte se. Hesla si zapamatujte. 

 



Poznámky: V rozhraní Přihlášení lze podle informací o registraci znovu nastavit zapomenuté heslo. 

Přihlášení se 

Po registraci zadejte účet a heslo a přihlaste se do uvítacího rozhraní. 



Přidání zařízení 

Dotkněte se tlačítka nebo ikonky Přidat zařízení . V dalším rozhraní vyberte v levém panelu nejprve 

položku 'Large Home Appliances' a poté vyberte položku 'Smart Heat Pump (Wi-Fi)'. 

 



Nastavte připojení Wi-Fi mezi mobilním telefonem a routerem. Po připojení Wi-Fi vyberte síť Wi-Fi 2,4 

GHz a v následujícím rozhraní zadejte heslo Wi-Fi. Nakonec se dotkněte 'Next'. 

 

Poznámky: 

Název Wi-Fi by měl obsahovat pouze písmena nebo číslice, jinak se připojení Wi-Fi nezdaří. 

Zapněte tepelné čerpadlo stisknutím tlačítka zap/vyp na řídící jednotce zařízení. Tiskněte tlačítka funkce 

a tlačítka časovače po dobu 3 sekund. 

 



Po konfiguraci řídící jednotky klikněte v rozhraní aplikace mobilního telefonu na tlačítko 'Next'. V 

následujícím rozhraní vyberte možnost 'Blink Slowly'. 

 

 



V následujícím rozhraní stiskněte panel 'Go to Connect'. Rozhraní přejde na stránku nastavení WLAN 

mobilního telefonu. Vyberte a stiskněte položku sítě WLAN s názvem SmartLife-****. Připojte WLAN. 

 



Po připojení se vraťte do aplikace Smart Life. Aplikace automaticky přidá bazénové tepelné čerpadlo do 

rozhraní přidávání zařízení. Po dokončení přidávání klikněte na tlačítko 'Done'. Poté je konfigurace 

funkce Wi-Fi dokončena. 

 



Používání 

 

Položky Popis 

Tlačítko Upravit 

Kliknutím na něj přejmenujete bazénové tepelné čerpadlo. 

 

Tlačítko zapnutí/vypnutí 

Slouží k zapnutí nebo vypnutí bazénového tepelného čerpadla. 

Hodnota teploty v bazénu 

Je to aktuální teplota v bazénu. 

 

Tlačítko podrobnějších informací 

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí teplota vstupu a výstupu vody a 

přepne se jednotka teploty °C/°F. 

Tlačítko zvýšení 

Slouží k nastavení teploty. 

 



Hodnota nastavené teploty 

 Je to nastavená teplota. 

Tlačítko funkce 
Kliknutím na něj můžete zvolit pracovní režim, nastavit 
zapnutí/vypnutí časovače atd.  
Tlačítko snížení 
Slouží k nastavení teploty. 

¨ 

Ikonka pracovního stavu 

Zobrazuje pracovní stav bazénového tepelného čerpadla. 

Tlačítko Zpět 

Kliknutím se vrátíte do uvítacího rozhraní. 

Popis Položky 

Nastavení režimu 

Klikněte na tlačítko funkce. Kliknutím na tlačítko režimu vyberte požadovaný pracovní režim. 

 



V nabídce Menu jsou celkem čtyři režimy: Auto, Cooling, Heating a SPA. Klikněte a podle potřeby 

vyberte pracovní režim. 

 

Nastavení tichého režimu 

Klikněte na tlačítko funkce. Kliknutím na tlačítko Tichý režim nastavíte funkci tichého režimu. 

 



V nabídce Silence jsou dvě funkce ticha. 

Instant Silence Pokud ji zvolíte, bude bazénové tepelné čerpadlo pracovat s tichou funkcí. 

Silence Timer 

Po jeho výběru lze nastavit časovač zapnutí/vypnutí tichého režimu. Podle 

nastavení bude bazénové tepelné čerpadlo pracovat s funkcí tichého režimu 

nebo bez funkce tichého režimu. 

Silence Setting Cancel 
Pokud je třeba zrušit všechna nastavení tichého režimu, klikněte na toto 

tlačítko. 
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Nastavení časovače 

Klikněte na tlačítko funkce. Kliknutím na tlačítko časovače nastavte zap/vyp časovače. 

 



Nastavení odmrazování 

Klikněte na tlačítko funkce. Kliknutím na tlačítko odmrazování spustíte manuální provoz bazénového tepelného 

čerpadla v režimu odmrazování. 

 

Jste připraveni spustit režim odmrazování? 

Zrušit 

 

 



SPECIFIKACE 

Model WE-07 WE-09 

Podmínka 1: (A 

26°C, RH7 0% / 

W26 °C/28 °C) 

Výkon ohřevu (kW) 1.63 - 7.25 1.98 - 9.25 

COP 11.64 - 6.20 13.20 - 7.28 

Podmínka 2: (A15 

°C, RH 70 % / W 

26°C/28 °C) 

Výkon ohřevu (kW) 1.50 - 5.87 1.84 - 7.71 

COP 8.33 - 5.34 8.00 - 5.67 

Podmínka 3: (A 

35°C, / W 28 

°C/26 °C) 

Chladicí výkon, kW 1.70 - 3.65 1.80 - 4.60 

EER 7.73 - 4.51 6.43 - 3.83 

Napájení 220-240 V~ / 1 Ph / 50(60) Hz 

Průtok vody, m3/h 3 - 4 3 - 5 

Rozsah provozních teplot -25 °C - 43 °C 

Doporučená velikost bazénu (izotermický 
kryt @noc), m3 

15 - 30 20 - 40 

Chladivo R32, kg 0,8 0,8 

Typ motoru ventilátoru Bezkartáčový stejnosměrný motor 

Druh ovládání Elektronický expanzní ventil 

Výměník tepla na straně vody Titanový výměník tepla, titanová trubka s PVC pláštěm 

Hodnota akustického tlaku, dB(A) 44 47 

Vodovodní přípojka, mm Ф50 

Řídící jednotka LCD, vestavěný Wi-Fi modul 

Rozměry zařízení/balení (DxHxV), mm 865x400x665 / 985x403x820 

Hmotnost netto/brutto, kg 41.3 / 53.4 41.3 / 53.4 

 



Model WE-12 WE-14 WE-17 

Podmínka 1: (A26 

°C, RH 70 % / W 

26 °C/28 °C) 

Výkon ohřevu (kW) 2,72 - 12,20 3,41 - 14,33 4,33 - 17,45 

COP 15,10 - 6,47 15,50 - 6,15 14,43 - 6,08 

Podmínka 2: (A15 

°C, RH 70 % / W 

26 °C/28 °C) 

Výkon ohřevu (kW) 2,51 - 10,35 3,28 - 12,25 4,01 - 14,92 

COP 9,30 - 6,10 8,41 - 5,40 8,18 - 5,57 

Podmínka 3: (A 

35 °C, / W 28 

°C/26 °C) 

Chladicí výkon, kW 2,45 - 7,10 3,20 - 7,90 3,90 - 9,80 

EER 7,42 - 4,47 7,44 - 4,39 7,65 - 4,05 

Napájení 220-240 V~ / 1 Ph / 50(60) Hz 

Průtok vody, m3/h 4 - 6 5 - 7 6 - 8 

Rozsah provozních teplot -25 °C - 43 °C 

Doporučená velikost bazénu (izotermický 
kryt @noc), m3 

25 – 50  30 - 60 
 35 - 70 

Chladivo R32, kg 1,3 1,3 1,5 

Typ motoru ventilátoru Bezkartáčový stejnosměrný motor 

Druh ovládání Elektronický expanzní ventil 

Výměník tepla na straně vody Titanový výměník tepla, titanová trubka s PVC pláštěm 

Hodnota akustického tlaku, dB(A) 48 48 48 

Vodovodní přípojka, mm Ф50 

Ovladač LCD, vestavěný Wi-Fi modul 

Rozměry zařízení/balení (DxHxV), mm 990x425x670 / 1120x452x845 

Hmotnost netto/brutto, kg 53.0 / 70.0 53.0 / 70.0 57.0 / 73.7 

 



Model WE-21 WE-23 WE-25 

Podmínka 1: (A26 

°C, RH 70 % / W 

26 °C/28 °C) 

Výkon ohřevu (kW) 4,80 - 21,15 5,71 - 23,00 6,20 - 25,15 

COP 14,55 - 6,39 15,03 - 6,08 14,42 - 6,16 

Podmínka 2: (A15 

°C, RH 70 % / W 

26 °C/28 °C) 

Výkon ohřevu (kW) 4,30 - 17,00 5,33 - 18,55 5,92 - 21,26 

COP 8,60 - 5,90 8,33 - 5,04 8,58 - 5,59 

Podmínka 3: (A 

35 °C, / W 28 

°C/26 °C) 

Chladicí výkon, kW 4,30 - 11,55 5,30 - 13,10 5,80 - 14,00 

EER 7,68 - 4,43 7,26 - 3,92 7,25 - 4,14 

Napájení 220-240 V~ / 1 Ph / 50(60) Hz 

Průtok vody, m3/h 7 - 9 8 - 10 8 - 11 

Rozsah provozních teplot -25 °C - 43 °C 

Doporučená velikost bazénu (izotermický 
kryt @noc), m3 

40 - 80 
60 - 100 65 - 110 

Chladivo R32, kg 2,1 2,1 2,1 

Typ motoru ventilátoru Bezkartáčový stejnosměrný motor 

Druh ovládání Elektronický expanzní ventil 

Výměník tepla na straně vody Titanový výměník tepla, titanová trubka s PVC pláštěm 

Hodnota akustického tlaku, dB(A) 53 53 54 

Vodovodní přípojka, mm Ф50 

Řídící jednotka LCD, vestavěný Wi-Fi modul 

Rozměry zařízení/balení (DxHxV), mm 1085x480x725 / 1180x500x880 

Hmotnost netto/brutto, kg 77.0 / 94.8 77.0 / 94.8 77.0 / 94.8 

 



 

Nepokoušejte se demontovat systém sami: demontáž systému, ošetření chladiva, oleje a dalších částí 

musí provést kvalifikovaný instalatér v souladu s příslušnými místními a národními právními předpisy. 

JSOU TŘI MOŽNOSTI: 

1. jeho likvidace v místním recyklačním centru 

2. Předat jej organizaci poskytující sociální služby, aby jej opravila a vrátila do oběhu. 

3. Vrácení distributorovi tepelného čerpadla proti nákupu nového. 

Váš výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že elektrické a elektronické výrobky se 

nesmí míchat s netříděným domovním odpadem. 

EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol. Jeho údržbu 

nebo demontáž by měl provádět pouze odborně vyškolený personál. 

Toto zařízení obsahuje chladivo R32 v množství uvedeném ve specifikaci. Nevypouštějte R32 do ovzduší: 

R32 je fluorovaný skleníkový plyn s potenciálem globálního oteplování (GWP) = 675. 

POŽADAVKY NA LIKVIDACI 

Demontáž zařízení, ošetření chladiva, oleje a dalších částí musí být provedeno v souladu s příslušnými 

místními a vnitrostátními právními předpisy. 

Recyklace 


