
 

PODGRZEWACZE CWU 

SWH-35/300TL ,SWH-35/300TSL 

SWH/15/190T 



Pierwsze uruchomienie podgrzewacza wody SWH. 

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, wszystkie ikony na wyświetlaczu zostaną 
podświetlone, urządzenie zasygnalizuje dwoma sygnałami dzwiękowymi podłączenie zasilania. 

 

 

 

Opis ikon wyświetlacza. 

 

 



1. Jeżeli do podgrzewacza jest podłączony pilot przewodowy to dana ikona będzie 
podświetlona, w przypadku kiedy pilot nie jest podłączony to ikona pozostanie wygaszona 

(pilot jest wyposażeniem opcjonalnym). 
 

2. Jeżeli do urządzenia podłączone jest drugie źródło ciepła to ikona będzie pulsować, w 
przypadku kiedy do urządzenia nie jest podłączone drugie źródło ciepła to ikona pozostanie 
wygaszona (funkcja aktywna w modelu SWH-35/300TSL). 

 

3. Jeżeli urządzenie będzie miało aktywowany tryb wakacyjny to na wyświetlaczu ikona będzie 
podświetlona, jeżeli tryb będzie nieaktywny to ikona pozostanie wygaszona. Podczas zmian 

ustawień funkcji ikona będzie pulsować. 
 

4. Jeżeli sprężarka będzie załączona to ikona będzie podświetlona, w przeciwnym przypadku 

ikona pozostanie wygaszona. 

 

5. Jeżeli grzałka elektryczna jest załączona to ikona będzie podświetlona, w przeciwnym 

przypadku ikona pozostanie wygaszona. Jeżeli grzałka jest załączona ręcznie to ikona 
będzie pulsować z częstotliwością 1/s natomiast, jeżeli grzałka będzie wyłączona ręcznie to 
ikona będzie pulsować z częstotliwością 1/2s. 
 

6. Jeżeli urządzanie będzie w trybie dezynfekcji to ikona będzie podświetlona, w przeciwnym 
przypadku ikona pozostanie wygaszona. Ikona będzie podświetlona w sposób ciągły, jeżeli 
tryb będzie aktywowany automatycznie. Jeżeli tryb będzie aktywowany ręcznie to ikona 
będzie pulsować z częstotliwością 1/s natomiast, jeżeli funkcja będzie aktywowana poprzez 
timer to ikona będzie pulsować z częstotliwością 1/2s. 
 

7. Jeżeli temperatura wody w zbiorniku przekroczy 50⁰C to ikona zostanie podświetlona, w 
przeciwnym przypadku ikona pozostanie wygaszona.  

 

8. Jeżeli urządzenie jest w stanie błędu lub zabezpieczenia to ikona będzie pulsować z 
częstotliwością 1/5s oraz urządzenie będzie wydawało dźwięk 3 razy na minutę do czasu 
wyeliminowania przyczyny lub naciśnięcia przycisku przez 1 sekundę.  
 

9. Jeżeli klawiatura jest zablokowana to ikona będzie podświetlona, w przeciwnym przypadku 

ikona pozostanie wygaszona. 

 

10. Jeżeli jednostką temperatury będą stopnie Celsjusza to na wyświetlaczu będzie wyświetlane 
⁰C natomiast, jeżeli jednostką temperatury będą stopnie Fahrenheita to na wyświetlaczu 
będzie wyświetlane ⁰F. 

 

11. Ikona będzie podświetlona, jeżeli zostanie naciśniety jakiś przycisk podczas zablokowanej 
klawiatury (z wyjątkiem przycisku odblokowującego klawiaturę). 
 

12. Ikona zostanie podświetlona, jeżeli klawiatura zostanie odblokowana. W normalnym trybie 

ikona przedstawi temperaturę wody, w trybie wakacyjnym przedstawi ilość dni do końca 
trybu wakacyjnego, w trybie nastawy temperatury wody przedstawi temperaturę wody, ikona 

będzie przedstawiała parametry pracy oraz ewentualne błędy. 

 

13. Ikona niewykorzystana. 



 

14.1.Ikona będzie podświetlona, jeżeli będą wprowadzane ustawienia temperatury wody lub 

ilość dni trybu wakacyjnego. 

 

14. 2.Ikona będzie podświetlona, jeżeli będą wprowadzane ustawienia ilości dni trybu 
wakacyjnego oraz podczas samego trybu wakacyjnego. 

 

15.  Jeżeli będzie ustawiony któryś z sześciu przedziałów czasowych to odpowiednie ikony 

zostaną podświetlone.  Jeżeli któryś przedział jest ustawiany to odpowiednia ikona będzie 
pulsować z częstotliwością 1/2s. 
 

16. Ikona ustawień zegara oraz ikona zegara. 

 

 

Opis poszczególnych funkcji podgrzewacza ciepłej wody użytkowej 

 

1. Odblokowanie / zablokowanie klawiatury – naciśnięcie przycisku ,,ENTER” przez 3 sekundy. 

 

2. Kasowanie / zapamiętanie parametrów – naciskając przycisk ,,ENTER” do 10 sekund 

wysyłamy wszystkie ustawienia do urządzenia, naciskając przycisk dłużej niż 10 sekund 
kasujemy wszystkie ustawienia. 

 

3. Ręczne załączanie / wyłączanie grzałki elektrycznej – naciśniecie przycisku ,,E-HEATER”.  
 

4. Ustawienia czasu – naciskając przycisk ,,CLOCK / TIMER” przez 5 sekund, można zmienić 
pulsujące godziny poprzez przyciski góra / dół, następnie potwierdzając 

przyciskiem ,,CLOCK / TIMER” można edytować minuty za pomocą przycisków góra / dół. 
Całą operację zatwierdzamy przyciskiem ,,ENTER”. 
 

5. Ustawienia przedziałów czasowych – naciskając przycisk ,,CLOCK / TIMER”, możliwe jest 

wprowadzenie nowy przedziałów czasowych, wybierając konkretny za pomocą góra / dół, 
potwierdzamy przyciskiem ,,CLOCK / TIMER”, następnie przyciskami góra / dół ustawiamy 
godzinę. Potwierdzamy przyciskiem ,,CLOCK / TIMER”,aby ustawić minuty za pomocą 
przycisków góra / dół. Potwierdzamy przyciskiem ,,CLOCK / TIMER”, następnie definiujemy 
czy urządzenie ma się włączyć czy wyłączyć za pomocą przycisków góra / dół. Jeżeli 
wybierzemy włączenie to następie należy zdefiniować temperaturę wody za pomocą 
przycisków góra / dół. Całą procedurę potwierdzamy przyciskiem ,,ENTER”. 
 

6. Ustawienia trybu dezynfekcyjnego – naciskając przycisk ,,DISINFECT” można uruchomi tryb 
dezynfekcyjny, urządzenie automatycznie podgrzeje wodę do 65⁰C. Naciskając 
przycisk ,,DISINFECT” przez 3 sekundy można ustawić czas godzinę początku trybu 
dezynfekcyjnego. Przyciskami góra / dół ustawiamy godzinę. Potwierdzamy 
przyciskiem ,,CLOCK / TIMER”,aby ustawić minuty za pomocą przycisków góra / dół. Całą 
procedurę potwierdzamy przyciskiem ,,ENTER”. Urządzenie automatycznie przeprowadzi 



tryb dezynfekcyjny, co 7 dni. Jeżeli godzina początku dezynfekcji nie będzie ustawiona to 
urządzenie automatycznie rozpocznie dezynfekcję o 23.00 co 7 dni pracy urządzenia.  
 

7. Ustawienia trybu wakacyjnego – naciskając przycisk ,,VACATION” przechodzimy do 

ustawień trybu wakacyjnego. Naciskając przycisk ,,CLOCK / TIMER” oraz góra / dół 
wybieramy ilość dni wakacyjnych. Całą procedurę potwierdzamy przyciskiem ,,ENTER”. W 

trybie wakacyjnym urządzenie będzie utrzymywało temperaturę wody na poziomie 15⁰C. 

 

 

 

 

 

 

 


