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PAR WT50R-E
Snadsbbuide

Snabbguide för inkoppling av trådlös 
rumsgivare mot Ecodan (FTC5)

• Bryt strömmen och sätt omk. 1-8 ON, 
på kretskortet och anslut kontakten från               
mottagaren på kretskortet. Kontakt CNRF i 
Ecodan tanken.

• Slå till strömmen men tryck inte på        
startknappen på displayen.

• Tryck samtidigt på Kran, pil upp, och pil ned, 
nu kommer ---0 visas i nedre delen av displayen

• Tryck på pil upp så att det blir ---1 och tryck  
2 ggr på kranen. Ett streck börjar nu vandra runt 
i den övre delen av fönstret.

• Tryck på knappen på mottagaren och håll den 
inne i ca 5 sekunder. Båda lamporna lyser rött 
och sedan blinkar en av dem grönt.

• När det kommer upp OK i övre fönstret är 
synkroniseringen mellan mottagare och sändare 
klar.
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• För att visa rumstemperaturen, Bläddra med 
pilarna för att komma till ---4. Tryck därefter på 
vattenkranen och välj alternativ enligt nedan.

    "---" indikerar ett rumstemperaturen ej visas
    18.0°C i exemplet Indikerar att temperaturen       
    visas.

    Spara med vattenkran.
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Konfiguration av systemet5

Ställa in huvudkontrollen
När strömmen har anslutits till utomhusenhet och tank (se kapitel 4.6) kan 
grundinställningarna göras via huvudkontrollen.

1. Strömförsörjning
i. Kontrollera att alla brytare och andra säkerhetsanordningar är ordentligt 

installerade och sätt på strömmen till systemet.
ii. Huvudkontrollen startar automatiskt.

Vänta i ca 6 minuter medan kontrollmenyerna laddas. 

2. Kontrollinställningar
När kontrollen är klar visas en tom skärm med ett streck längs den övre 
kanten.

i. Tryck på knapp E (På)
Om det är första gången som kontrollen sätts på kommer du automatiskt att 
dirigeras till menyn för grundinställningar.

* När systemet är avstängt utförs inte något frysskyddsfunktionen.

Grundinställningar
Från menyn för grundinställningar kan installatören ställa in språk, datum/tid, 
temperaturenhet (C/F), nöd service telefon nr., rumgivare inställning och 
visningsalternativ.

1. Använd knapparna F1 och F2 för att bläddra igenom menyn. När titeln är 
markerad trycker du på BEKRÄFTA för att ändra.

2. Använd funktionsknapparna för att ändra en inställning och tryck på 
BEKRÄFTA för att spara inställningen.

3. Det är viktigt att välja rätt rumgivarinställning beroende på vilket värmeläge 
som systemet kommer att drivas i.

Kontrollalternativ A 
(s24)

Motsvarande grundinställningar rumgivare

A Rum RC1-8 (endast 1 kan väljas)
B TH1
C Huvudkontroll (Reglering)
D Ej tillämpligt (I alternativ D används en termostat med 

endast av/på-signal. Temperaturen detekteras inte av FTC3)

OBSERVERA
Om du vill arbeta i tids-/zonläge väljer du det i menyn för rumgivare inställning 
och ändrar sedan schemat under ”Välj tid/zon” för att bestämma vilken rumgivare 
du vill använda för den givna tidsperioden.

När grundinställningar är klara kan du göra inställningar för de olika huvudlägena. 
Tryck på TILLBAKA-knappen för att återgå till huvudinställningsmenyn från 
skärmen för grundinställningar.

Meny för huvudinställningar
Tryck på MENY-knappen för att komma till menyn för huvudinställningar. För att 
minska risken att okvalificerade slutanvändare råkar ändra inställningarna av 
misstag finns det två åtkomstnivåer till huvudinställningarna; och servicemenyn 
är dessutom lösenordsskyddad.

Användarnivå - Kort tryck
Om du trycker på MENY-knappen en gång (snabbt) visas huvudinställningarna, 
men utan redigeringsfunktion. Detta för att användaren ska kunna se de aktuella 
inställningarna men INTE kunna ändra dem.

Installatörsnivå - Långt tryck
Om du håller nere MENY-knappen under tre sekunder visas huvudinställningarna, 
denna gång med aktiverad redigeringsfunktion.

Följande poster kan visas och/eller redigeras (beroende på åtkomstnivå). 
• Varmvatten
• Värme
• Timer funktion
• Semesterfunktion
• Grundinställningar
• Service (lösenordsskyddat)

Använd knapparna F2 och F3 för att gå mellan ikonerna. Den markerade ikonen 
visas förstorad i mitten av skärmen. Tryck på BEKRÄFTA för att välja och ändra 
det markerade läget.

Ikon Beskrivning

Varmvatten

Värme

Timer funktion

Semesterfunktion

Grundinställningar

Service

• Tryck på dokumentknappen på displayen en 
gång.

• Tryck på samma knapp igen och håll den 
inne tills pilarna blir vitmarkerade, gå till 
gundinställningar, tryck på pil ner till         
givarval och bekräfta. 

• Gå in och välj RC1 (Remotcontroller nr 1) 
tryck på bekräftaknappen

Visning av Rumstemperatur

Inställningar på den fasta kontrollen
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Ställa in MAX framledningstemperatur

• För att ställa MIN / MAX framledningstemperatur, gör följande 

• Gå till Service och skriv 0000, tryck därefter på bocken. Gå till Driftinställningar --> Värmedrift 
--> Framled.temperatur område. Välj därefter lämpliga temperaturer efter system. Max 60°C 
och MIN 25°C. Som standard är MAX satt till 50°C

www.mitsubishi-aircon.se

Tips! 

• Automatisk tillslag av elpatron vid larm på utomhusdelen SW 2-5 ON (Innedel)

• Reducering av kapacitet på elpatron till max 3 kW  SW 2-3 ON (Innedel)

• Igångkörning utan utomhusdelen inkopplad SW 4-5 & SW 4-6 ON (Innedel) 

• Automatisk återstart vid strömavbrott SW 5-2 ON (endast split enheter, Utedel)  


