
Hurtigveiledning
SAMSUNG EHS SPLIT



1) Sette dipswitch K4 på pcb i off.

Årsak: Mister innedel kommunikasjon med utedel vil det komme en feilkode E101. 
Dersom kommunikasjonen gjenopprettes vil feilkoden bli borte uten å måtte resette den og 
anlegget kan kjøre igjen.



2) Legge inn ny språkpakke
Årsak: Fjernkontrollen kommer uten Norsk som språk

Hvordan laste ned til microSD-kort

1. Last ned bildet for kablet fjernkontroll,   endre filnavnet til «IMAGE.BIN» og last ned deretter til microSD-kortet.
2. Last ned kablet fjernkontroll-programmet, endre filnavnet til «MICOM.BIN» og last deretter ned til microSD-kortet.
3. Før inn microSD-kortet med kablet fjernkontroll aktiv, og tilbakestill deretter systemet.
For tilbakestilling av systemet, trykk på     og       -knappene samtidig i mer enn fem sekunder.
4. Nedlastingen til microSD-kortet utføres som følger:
- Nedlastingen fortsetter i rekkefølgen IMAGE og MICOM.
- Dersom oppdateringen mislykkes, tilbakestilles den kablede fjernkontrollen automatisk og oppdateringen fortsetter igjen.
5. Når nedlastingen er fullført, starter sporing automatisk. Når sporing er fullført, fjerner du microSD-kortet.

FORSIKTIG!
Sørg for å bruke microSD-kortet etter formatering i FAT16 eller FAT32.

MicroSD-kortet støtter SD eller SDHC med kapasitet på 1 GB til 32 GB.
-Oppdateringen utføres bare når filversjonen i microSD-kortet er
forskjellig fra den til den kablede fjernkontrollen.
-Når skjermen henger i mer enn tre minutter etter fullføring av microSD-kortoppdateringen
med 100 %, kreves produktinspeksjon.
-Ha kun IMAGE.BIN og MICOM.BIN på microSD kortet

NB! Hvis det ønskes å endre språk til norsk, 
kan du selv laste ned vedlagt fil og legg det 

inn på et SD-kort. 
( SD-kort er ikke inkl. og må anskaffes selv).

NB! Filer for nedlasting av norsk språk vil ligge tilgjengelig vår nettbutikk og våre hjemmesider. 
www.abkqviller.no | www.samsung-varmepumper.no | nettbutikk 

www.abkqviller.no
https://www.abkqviller.no/produkter/varmepumper-og-tilbehor/luft-vann-varmepumper/luft-vann-varmepumper-til-bolig/ehs-split-hydrounit-innedel-1~-230-v/?code=701742


2) Aktivisere Norsk som språk

Trykk på tannhjulet

Velg Alternativ (Alternative) Velg Brukermodus (UserMode) Velg Språk (Language)

3) Stille dato og klokkeslett

Trykk på tannhjulet

Velg Alternativ Velg Brukermodus Velg Nettilkoblet fjernkontroll Velg Aktuell tid



Velge tilgjengelige driftsmodus: Kjøling og varme eller Kun varme

I servicemdus velg Alternativ for 
innendørssone Velg Kjøling/varme-valg Velg Kun varme 

Servicemodus: Trykk og hold inne piltastene opp og ned,        i mer enn 3 sekunder og du blir bedt om å legge inn passord
- Tast inn passordet 0202 med hjelp av piltastene og avslutt med OK-knappen

For Automodus: Velge oppvarming med radiatorer eller gulvvarme (standard innstilling)

I servicemodus velg 
Feltinnstillingsverdi Velg 20** Vannregel

Velg 204* Oppvarming vannregel 
for automodus

Velg WL2-FCU for Radiator 
(høy temperatur)

Eller  Velg WL1-Floor for gulvvarme 
(Standard).



Aktivisere at det er installert tappevannsbereder med egen oppvarming: Regulator styrer tilskuddsvarme og 3-veis ventil

I servicemodus velg Feltinnstillingsverdi Velg 30** Varmtvann (DHV) Velg 3011 Varmtvannstank Velg Bruk

I servicemodus velg Feltinnstillingsverdi Velg 40** Varme Velg 402* Backup-varmeelement Velg 4021 Anvendelse

Aktivisere Backup-varmeelement: 4 eller 6 kW tilskuddsvarme i 2 trinn i hydrounit 

Velg 4021 Bruk (BUH 1+2) for begge trinn



Selvtest modus

Sett i gang sirkulasjonspumpen før andre testerI servicemodus velg Selvtest- modus



EL-tilkobling



Systemskisse 1: Med OSO dobbeltmantlet bereder



Systemskisse 2: Med vekselsventil og tappevannsprioritering



Systemskisse 3: Med dobbeltmantlet standard bereder
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