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Wilo-Yonos PICO

Pioneering for You

et  Paigaldus- ja kasutusjuhend
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1 Üldist
Selle

kasutusjuhendi
kohta

Paigaldus- ja kasutusjuhend on toote kindel osa. Lugege 
juhend enne toimingute tegemist läbi ja hoidke alati 
kättesaadavana.
Selle kasutusjuhendi täpne järgimine on toote sihipärase 
kasutamise ja õige käsitsemise eeldus. Järgige kõiki 
andmeid ja märke tootel.
Originaalkasutusjuhend on saksa keeles. Selle kasutus-
juhendi kõik teised keeled on tõlked originaalkeelest.

2 Ohutus
Selles peatükis kirjeldatakse põhilisi nõuandeid, mida 
tuleb paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel silmas 
pidada. Lisaks tuleb järgida järgmises peatükis olevaid 
ohutusmärkusi.
Selle kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada ohtu ini-
mestele, keskkonnale ja tootele. Selle tõttu kaotab keh-
tivuse igasugune kahjutasunõue.
Mittejärgimisega võivad kaasneda nt järgmised ohud:
• elektriliste, mehaaniliste ja bakterioloogiliste mõju-

tuste tagajärjel tulenevad ohud inimestele;
• oht keskkonnale ohtlike ainete lekkimise tõttu;
• materiaalne kahju;
• toote oluliste funktsioonide ülesütlemine.

Ohutusmärkuste
märgistamine

Selles paigaldus- ja kasutusjuhendis on esitatud mate-
riaalset ja isikukahjusid puudutavad ohutusmärkused ja 
neid on erinevalt kujutatud:
• Isikukahjusid puudutavad ohutusmärkused algavad 

märgusõnaga ja neid on kujutatud vastava sümboliga.
• Materiaalseid kahjusid puudutavad ohutusmärkused 

algavad märgusõnaga ja neid on kujutatud ilma sümbo-
lita.
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Märgusõnad OHT!
Selle eiramine võib põhjustada surma või üliraskeid 
vigastusi!
HOIATUS!
Selle eiramine võib põhjustada (raskeid) vigastusi!
ETTEVAATUST!
Selle eiramine võib põhjustada materiaalset kahju, ka 
täielikku hävinemist.
TEATIS
Vajalik märkus toote käsitsemise kohta.

Sümbolid Selles kasutusjuhendis on kasutatud järgmisi sümboleid:      

Töötajate
kvalifikatsioon

Töötaja peab:
• olema teadlik kohalikest õnnetuste vältimise eeskir-

jadest;
• olema lugenud paigaldus- ja kasutusjuhendit ning 

sellest aru saanud.
Töötajal peab olema alljärgnev kvalifikatsioon:
• Elektritöid peavad tegema elektrikud (vastavalt 

standardile EN 50110-1).

 Oht elektrilöögi tõttu

 Üldine hoiatus

 Kuumade pealispindade/vedelike hoiatus

 Magnetväljade hoiatus

 Märkused
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• Paigalduse/demontaažiga tohivad tegeleda ainult 
spetsialistid, kes on saanud väljaõppe vajalike tööriis-
tade ja nõutud kinnitusmaterjalide kohta.

• Seadist tohivad kasutada töötajad, kes on terve sea-
dise talitluse osas koolitatud.

„Elektriku“ definitsioon
Elektrik on isik, kellel on erialane väljaõpe, teadmised ja 
kogemus ning kes teab elektriga seotud ohtusid ja oskab 
neid vältida. 

Elektritööd: • Elektritöid peavad tegema elektrikud.
• Kinni tuleb pidada riigis kehtivatest direktiividest, 

standarditest ja eeskirjadest, samuti kohaliku energia 
teenusepakkuja nõudmistest.

• Enne kõikide tööde alustamist tuleb toode lahutada 
vooluvõrgust ja kindlustada soovimatu taassisselüli-
tamise vastu.

• Rikkevoolukaitselülitiga (RCD) ühendus olema varjes-
tatud.

• Toote peab maandama.
• Vigane toitejuhe tuleb kohe elektriku poolt välja 

vahetada.
• Ärge avage kunagi reguleerimismoodulit ja ärge 

eemaldage juhtelemente.

Kasutaja
kohustused

• Kõiki töid tohib teha vaid kvalifitseeritud spetsialist.
• Kohapeal peavad olema paigaldatud puutekaitsmed 

kuumade komponentide ja elektriliste ohtude vastu.
• Vahetada vigased tihendid ja ühendused välja.
Vähemalt 8-aastased lapsed, samuti keha-, meele- või 
vaimupuudega isikud ja ebapiisavate kogemuste või 
teadmistega isikud võivad seda seadet kasutada vaid 
siis, kui nad on järelevalve all või neid on juhendatud sea-
det turvaliselt kasutama ja nad mõistavad võimalikke 
ohte. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida. Lapsed ei 
tohi puhastada ega hooldada ilma järelevalveta.
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3 Kirjeldus ja töötamine
Ülevaade Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Keermeühendusega pumba korpus
2 Märja rootoriga pump
3 Kondensaadi äravooluavad (4x)
4 Tüübisilt
5 Korpuse kruvid
6 Reguleerimismoodul
7 LED-näidik
8 Juhtnupp
9 Wilo-Connector, toitevõrguühendus

10 Funktsiooninupp
11 Funktsiooni LED
12 Tõrketeate LED

Funktsioon Integreeritud rõhkude vahe juhtimisega sooja veega 
küttesüsteemide suure kasuteguriga ringluspump. 
Reguleerimisviis ja tõstekõrgus (rõhkude vahe) on sea-
distatavad. Rõhkude vahet reguleeritakse pumpade 
pöörete arvu kaudu.

Tüübikood
Näide: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO Suure kasuteguriga ringluspump
25 Keermesliide DN 25 (Rp 1)
1-6 1 =minimaalne tõstekõrgus, m 

(seadistatav kuni 0,5 m-le)
6 = maksimaalne tõstekõrgus m, kui Q = 0 m³/h

130 Paigalduspikkus: 130 mm või 180 mm
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Tehnilised andmed

LED-näidik
• Tõstekõrguse seadeväärtuse H NÄIDIK (rõhkude 

vahe) meetrites.

• Valitud püsiva pöörlemiskiiruse näidik 
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• Hetkelise võimsustarbe näit, W, vaheldub hetke läbi-
voolu näiduga m³/h.

• Hoiatus- ja tõrketeadete näidik.

3.1 Juhtelemendid
Juhtnupp Keeramine

• Rakendus-/reguleerimisviisi valimine.
• Tõstekõrguse seadeväärtuse H (rõhkude vahe) sea-

distamine.
• Püsiva pöörlemiskiiruse valimine.

Toitepinge 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Kaitseklass IP Vt andmesilt (4)
Energiatõhususe indeks (EEI) Vt andmesilt (4)
Vedeliku temperatuurid  max 
keskkonnatemperatuuril +40 °C

-10 °C kuni +95 °C

Vedeliku temperatuurid  max 
keskkonnatemperatuuril +25 °C

-10 °C kuni +110 °C

Lubatud keskkonnatemperatuur -10 °C kuni +40 °C
Max töörõhk 10 bar (1000 kPa)
Min pealevoolu rõhk +95 °C/+110 °C 
juures

0,3 baari/1,0 baari (30 kPa/100 kPa)

m³/h

m³/h

m³/h m³/h

m³/h m³/h
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Funktsiooninupp Vajutamine
• Õhueemaldamisfunktsiooni käivitamine.
• Pumba taaskäivituse manuaalne aktiveerimine.

3.2 Rakendus-/reguleerimisviis ja funktsioonid
Radiaatori

soojendamine
Soovitus küttekehadega kahetorusüsteemiga küttesüs-
teemide termostaatventiilide voolumüra vähendami-
seks.
Varieeruv rõhkude vahe (Δp-v):
Pump vähendab tõstekõrgust poole võrra alaneva voo-
luhulga korral torustikus.
Elektrienergia säästmine tõstekõrguse kohandamise abil 
vastavalt vooluhulga vajadusele ja väiksemale voolukii-
rusele.

Põrandaküte Soovitus põrandakütte korral. 
Või suure läbimõõduga torustike või kõikide kasutus-
alade korral ilma muutuva torustiku tunnuskõverata 
(nt boileri täitmispump), aga ka küttekehadega ühe-
torusüsteemiga küttesüsteemide korral.
Püsiv rõhkude vahe (Δp-c):
Juhtimine hoiab seadistatud tõstekõrgust püsivana sõl-
tumata olemasolevast vooluhulgast.

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

 TEATIS
Tehaseseadistus:  Δp-v, ½ Hmax

H max

H

H min

Hs

Q
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Püsiv pöörlemiskii-
rus

Soovitus muutumatu seadmetakistusega seadmete kor-
ral, mis tagavad konstantse vooluhulga.
Püsiv pöörlemiskiirus (I, II, III):
Pump töötab reguleerimata kolmel etteantud pöörle-
miskiirusel.

Õhueemaldus
Õhueemaldamisfunktsiooni saab aktiveerida funkt-
siooninupu abil ning siis eemaldatakse õhk pumbast 
automaatselt. 
Küttesüsteemist seejuures õhku ei eemaldata.

Manuaalne taaskäi-
vitus

 Manuaalne taaskäivitamine aktiveeritakse funktsioo-
ninupu abil ja see deblokeerib vajaduse korral pumba (nt 
pikema seisaku ajal suvel).

4 Otstarbekohane kasutamine
Suure jõudlusega ringluspumbad Wilo-Yonos PICO see-
riast on mõeldud ainult vedelike ringlema panemiseks 
soojavee-küttesüsteemides ja sarnastes süsteemides, 
kus on pidevalt muutuv vooluhulk. 
Lubatud vedelikud:
• Küttevesi vastavalt standardile VDI 2035 

(CH: SWKI BT 102-01).
• Vee-glükoolisegu* kuni maksimaalselt 50 % glükoo-

lisisalduseni.
* Glükoolil on suurem viskoossus kui veel. Glükooli lisa-
misel tuleb korrigeerida pumba tootlikkuse andmeid 
vastavalt seguvahekorrale.

max

H

min

II

III

I

Q

I II III
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Pumba otstarbekohaseks kasutamiseks jälgige käesole-
vat juhendit ja pumbal paiknevat märgistust.

Väärkasutus Iga käesolevas juhendis mitte esitatud kasutusviisi vaa-
deldakse väärkasutusena ja viib garantii kehtetuks muu-
tumiseni.

5 Transport ja ladustamine
Tarnekomplekt • 2 tihendiga suure kasuteguriga ringluspumbad

• Wilo-Connector
• Paigaldus- ja kasutusjuhend

Transpordi
kontrollimine

Pärast tarnimist kontrollida koheselt transpordivigas-
tuste suhtes ja terviklikust ning vajadusel esitada rekla-
matsioon.

Transpordi ja ladus-
tamistingimused

Kaitsta niiskuse, külma ja mehaanilise koormuse eest. 
Lubatud temperatuurivahemik: -10 °C kuni +50 °C

 TEATIS
Valage seadmesse ainult kasutusvalmis segu. 
Ärge kasutage pumpa seadmes vedeliku sega-
miseks. 

 HOIATUS!
Väärkasutusest tingitud vigastusoht või materiaalne 
kahju!  
• Ärge kasutage mitte kunagi teisi vedelikke.
• Ärge laske kunagi töid teha volitamata isikutel.
• Ärge kasutage kunagi väljaspool esitatud kasutus-

piire.
• Ärge tehke kunagi omavolilisi ümberehitusi.
• Kasutage ainult sertifitseeritud lisavarustust!
• Pumpa ei tohi kasutada faasinurga juhtimisega.
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6 Paigaldamine ja elektriühendus

6.1 Ühendamine
Paigalduse tohib teostada ainult kvalifitseeritud perso-
nal.
 

Ettevalmistamine • Valige võimalikult hästi ligipääsetav paigalduskoht.
• Jälgida lubatud paigaldusasendit (Fig. 2), vajadusel 

keerake mootori pead (2+6). 

 HOIATUS!
Kuumadest pindadest tingitud põletusoht! 
Pumbakorpus (1) ja märja rootoriga pump (2) võivad 
muutuda kuumaks ja põhjustada puudutamisel põle-
tusi.
• Töö ajal võib puutuda ainult juhtmoodulit (6).
• Laske pumbal enne tööde alustamist maha jahtuda.

 HOIATUS!
Kuumadest vedelikest tingitud põletusoht! 
Kuumad vedelikud võivad põhjustada põletusi. Jälgige 
enne pumba demonteerimist või korpuse kruvide (5) 
lahtikeeramist järgmist:
• Laske küttesüsteemil täielikult jahtuda.
• Sulgege tagasilöögiklapp või tühjendage küttesüs-

teem.

ETTEVAATUST!
Vale paigaldusasend võib pumpa kahjustada.
• Paigalduskoht tuleb valida vastavalt lubatud paigal-

dusasendile (Fig. 2).
• Mootor peab olema alati paigaldatud horisontaalselt.
• Elektriühendus ei tohi olla kunagi suunatud üles-

poole.
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• Pumba ette ja järele tuleb paigaldada tagasilöögikla-
pid, et pumba võimalik vahetamine oleks lihtsam.

• Selleks paigaldage ülemine tagasilöögiklapp külgsuu-
nas nihutatult.

• Kui pump paigaldatakse avatud süsteemide peale-
voolu, peab turva-pealevool enne pumpa hargnema 
(EN 12828).

• Lõpetada kõik keevitus- ja jootmistööd.
• Loputage torustik.

Mootoripea
keeramine

Keerake mootoripead (2+6) enne paigaldamist ja pumba 
ühendamist.
• Vajadusel eemaldage soojusisolatsioonikest.

• Hoidke mootoripead (2+6) kinni ja keerake 4 korpuse 
kruvi (5) välja.

• Keerake mootoripead (2+6) ettevaatlikult.
• Jälgida lubatud paigaldusasendit (Fig. 2) ja suuna-

noolt pumbakorpusel (1). 
• Keerake 4 korpuse kruvi (5) kinni (4-7,5 Nm).

ETTEVAATUST!
Lekkiv vesi võib kahjustada reguleerimismoodulit.
• Paigaldage ülemine tagasilöögiklapp nii, et lekkevesi 

ei saaks tilkuda reguleerimismoodulile (6).

 HOIATUS! 
Eluohtlik magnetvälja tõttu!
Pumpa sisseehitatud püsimagneti tõttu meditsiiniliste 
pumpimplantaatidega inimestele eluohtlik.
• Ärge eemaldage mitte kunagi rootorit.

1

5

2

6

ETTEVAATUST!
Vigastatud tihend põhjustab lekkeid.
• Keerake mootoripead (2+6) ettevaatlikult, ilma et 

selle pumbakorpusest (1) välja keerate.
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Pumba
paigaldamine

Jälgige paigaldamisel järgmist:

• Jälgige pumbakorpusel (1) olevat suunanoolt.
• Paigaldage mehaaniliselt pingestamata horisontaal-

selt paiknev märja rootoriga pump (2).
• Paigaldage keermeühenduste tihendid.
• Paigaldage toru keermeühendused.
• Pumba pöörlemine tuleb välistada mutrivõtme abil ja 

see tuleb torustiku külge tihedalt kinni keerata.
• Vajaduse korral paigaldage uuesti soojusisolatsiooni-

kest.

6.2 Elektriühendus 
Elektriühenduse võib teha ainult kvalifitseeritud perso-
nal.

1

2

3

ETTEVAATUST!
Puudulik soojuse ja kondensaadi ärajuhtimine võivad 
reguleerimismoodulit ja märja rootoriga pumpa kahjus-
tada.
• Ärge paigaldage märja rootoriga pumbale (2) sooju-

sisolatsiooni.
• Hoidke kondensaadi äravooluavad (3) vabadena.

 OHT!
Elektripinge tõttu eluohtlik! 
Pinge all olevate osade puutumine on eluohtlik.
• Enne tööde alustamist tuleb toitepinge välja lülitada 

ja tõkestada sisselülitamine.
• Ärge avage kunagi reguleerimismoodulit (6) ja ärge 

eemaldage juhtelemente.
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Ettevalmistamine • Vooluliik ja pinge peavad vastama tüübisildil (4) ole-
vatele andmetele.

• Maksimaalne eelkaitse: 10 A, inertne.
• Pumpa ei tohi kasutada vahelduvpingega.
• Lülitussagedusega arvestamine: 

- Sisse-/väljalülitamised toitepinge kaudu ≤ 100/24 h. 
- ≤ 20/h võrgupinge abil sisse-/väljalülituste lüli-

tussagedus 1 min.

• Elektriühendus tuleb teostada pistikuga või kõigi 
poolustega lülitiga varustatud statsionaarse ühen-
duskaabliga, mille kontaktide vahekaugus on vähe-
malt 3 mm (VDE 0700/1. osa).

• Kaitseks lekkevee eest ja kaabli keermesühenduse 
tõmbejõu vähendamiseks kasutage piisava välisläbi-
mõõduga kaablit (nt H05VV-F3G1,5).

• Vedeliku temperatuuridel üle 90 °C kasutage kuuma-
kindlat ühendust.

• Kindlustage, et ühendus ei puudutaks ei toru ega pumpa.

ETTEVAATUST!
Takteeritud toitepinge võib põhjustada elektroonika 
rikkeid.
• Pumpa ei tohi kasutada faasinurga juhtimisega.
• Pumba sisse/välja lülitamisel välise juhtimise kaudu 

deaktiveerige pinge taktlülitus (nt faasinurga juhtimine).
• Rakenduste korral, mille juures ei ole kindel, kas 

pump kasutab ajastatud pumbapinget, peab juhti-
missüsteemi/süsteemi tootjalt saama kinnituse, et 
pump töötab siinuse kujulise vahelduvvooluga.

• Pumba sisse/välja lülitamist Triacs/pooljuhtrelee abil 
tuleb igal üksikjuhul eraldi kontrollida.

 TEATIS
Pumba sisselülitusvool on < 5A. Kui pump lülita-
takse relee kaudu „Sisse“ ja „Välja“, siis tuleb 
tagada, et relee suudaks lülitada sisselülitusvoo-
lul vähemalt 5A. Vajaduse korral tuleb küsida 
teavet katla/automaatikasüsteemi tootjalt.
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Wilo-Connectori
paigaldamine

• Ühendage ühendusjuhe toite küljest lahti.
• Jälgige klemmide paigutust (PE, N, L).
• Ühendage ja paigaldage Wilo-Connector 

(Fig. 3a kuni 3e).

Pumba ühendamine • Maandage pump.
• Ühendage Wilo-Connector (9) 

reguleerimismooduli (6) külge, kuni see kinnitub 
(Fig. 3f).

Wilo-Connectori
demonteerimine

• Ühendage ühendusjuhe toite küljest lahti.
• Demonteerige Wilo-Connector sobiva kruvikeerajaga 

(Fig. 4).

7 Kasutuselevõtmine
Kasutuselevõttu tohib teostada ainult kvalifitseeritud 
personal.

7.1 Õhueemaldus
• Süsteemi täitmine ja õhu eemaldamine peab olema 

nõuetekohane.
Kui pump ennast automaatselt ei õhuta:
• Aktiveeriga õhueemaldamisfunktsioon funktsiooni-

nupu abil, vajutage 1 kord lühikest aega ja LED süttib 
roheliselt.

Õhueemaldamisfunktsioon käivitub 5 sekundi pärast 
ja kestab 10 minutit.

LED-näidik näitab alt üles jooksvaid pulkasid.
• Katkestamiseks vajutage mõne sekundi jooksul 

funktsiooninuppu.

1x

 TEATIS
Pärast õhutamist näitab LED-näidik pumba eel-
nevalt seadistatud väärtust. 
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7.2 Reguleerimisviisi ja tõstekõrguse seadistamine
Kuvatud majasümboli suurus ja andmed on mõeldud 
orienteerivaks tõstekõrguse seadistamiseks, soovitatav 
on seadistamiseks kasutada täpsemat arvutust. Seadis-
tamisel näidatakse samal ajal tõstekõrguse 
väärtus 0,1 m sammudega.

Radiaatori
soojendamine

Varieeruv rõhkude vahe (Δp-v):
• Valige kasutamise seadistusvahemik.
• Tõstekõrguse seadeväärtuse H (muutuv rõhkude 

vahe) seadistamine.
LED-näidik kuvab tõstekõrguse seadistatud seade-

väärtust H meetrites.

Põrandaküte
Püsiv rõhkude vahe (Δp-c):
• Valige kasutamise seadistusvahemik.
• Seadistage tõstekõrguse (püsiv rõhkude vahe) nimi-

väärtus H.
LED-näidik kuvab tõstekõrguse seadistatud seade-

väärtust H meetrites.

H+

H-

Pump Radiaatorite arv

Yonos PICO…/1-4 m 8 12 15
Yonos PICO…/1-6 m 12 15 20
Yonos PICO…/1-8 m 15 20 30

H+

H-
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Püsiv pöörlemiskii-
rus

Püsiv pöörlemiskiirus I, II, III:
• Valige püsiva pöörlemiskiiruse seadistusvahemik.
• Seadistage pöörlemiskiiruse aste I, II või III.
LED-näidik kuvab seadistatud pöörlemiskiirust c1, c2 

või c3 vastavalt tunnusjoonele.

Seadistamise lõpe-
tamine

• Ärge keerake juhtnuppu 2 sekundi vältel.
• LED-näidik vilgub 5 korda ja lülitub siis hetke võim-

sustarbele W, vaheldub hetke läbivoolu näiduga m³/h.

8 Kasutuselt kõrvaldamine
Pumba seiskamine Pumba toitejuhtme või teiste elektrooniliste kompo-

nentide vigastuste korral tuleb pump seisata.
• Ühendage pump toite küljest lahti.
• Võtke ühendust Wilo klienditeenindusega või spet-

sialistiga.

Pump Köetav pindala ruutmeetrites (m²)

Yonos PICO…/1-4 m - 80 120
Yonos PICO…/1-6 m 80 150 220
Yonos PICO…/1-8 m > 220

H+H-

 TEATIS
Toitekatkestuse korral jäävad kõik seaded ja näi-
dud alles. 
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9 Hooldamine
Puhastamine • Puhastage pumpa tolmulapiga regulaarselt ettevaat-

likult tolmust ja mustusest.
• Ärge kasutage mitte kunagi vedelikke ega agressiiv-

seid puhastusvahendeid.

10 Rikked, nende põhjused ja kõrvaldamine
Rikkeid võivad kõrvaldada ainult kvalifitseeritud oskus-
töölised, elektriühendustöid võivad teha ainult kvalifit-
seeritud elektrikud.

Rikked Põhjused Kõrvaldamine
Pump ei tööta, 
kuigi toide on 
sisse lülitatud

Elektrikaitse on 
defektne

Kontrollige kaitsmeid

Pump ei ole 
pingestatud

Kõrvaldage elektrikatkestus

Pumbast kostab 
müra

Kavitatsioon 
ebapiisava sisend-
rõhu tõttu

Suurendage süsteemi rõhku lubatud 
vahemikus
Kontrollige tõstekõrgust, vajadusel 
valige madalam kõrgus

Hoone ei lähe 
soojaks

Küttepindade soo-
jusvõimsus liiga 
väike

Suurendage seadeväärtust
Valige reguleerimisviisiks Δp-c
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10.1 Hoiatavad teated
• Hoiatusteade kuvatakse LED-näidikul. 
• Tõrke LED-märgutuli ei põle.
• Pump töötab piiratud võimsusega edasi.
• Veaga tööseisund ei tohi pikemat aega kesta. Põhjus 

tuleb kõrvaldada.

10.2 Veateated
• Veateade kuvatakse LED-näidikul.
• Vea LED-märgutuli süttib punaselt.
• Pump lülitub välja (olenevalt veakoodist), püüab tsük-

liliselt uuesti käivituda.

LED Rikked Põhjused Kõrvaldamine
E07 Generaatorirežiim Vool läbib pumba hüdrau-

lilist osa, pumbal puudub 
aga toitepinge

Kontrollige 
toitepinget

E11 Kuivalt töötamine Õhk pumbas Kontrollige 
veekogust/-rõhku

E21 Ülekoormus Mootori käik raske. Pump 
töötab väljaspool lubatud 
väärtusi (nt mooduli liiga 
kõrge temperatuur). Pöör-
lemiskiirus on väiksem kui 
normaalrežiimil.

Kontrollida 
keskkonnatingi-
musi

LED Rikked Põhjused Kõrvaldamine
E04 Alapinge Liiga väike võrgupoolne 

pingevarustus
Kontrollige 
toitepinget

E05 Ülepinge Liiga kõrge võrgupoolne 
pingevarustus

Kontrollige 
toitepinget

E10 Blokeering Rootor on blokeeritud Aktiveerige 
manuaalselt taas-
käivitus või pöör-
duge 
klienditeeninduse 
poole.
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Manuaalne taaskäi-
vitus

• Pump proovib automaatselt taaskäivituda, kui tuvas-
tatakse ummistus.

Kui pump ei käivitu automaatselt (E10):
• Aktiveerige manuaalne taaskäivitus funktsiooninupu 

abil, vajutage 2 korda lühikest aega ja LED süttib 
roheliselt.

Taaskäivitus algab 5 sekundi pärast ja 
kestab 10 minutit.

LED-näidikul kuvatakse väliseid segmente kellaosuti 
suunas näidates.

• Katkestamiseks vajutage mõne sekundi jooksul 
funktsiooninuppu.

Kui riket ei saa kõrvaldada, võtke ühendust spetsialis-
tiga või Wilo klienditeenindusega.

E23 Lühis Liiga kõrge mootori vool Pöörduge 
klienditeeninduse 
poole

E25 Kontakt/mähis Mähis defektne Pöörduge 
klienditeeninduse 
poole

E30 Mooduli ületem-
peratuur

Mooduli siseruum on liiga 
soe

Kontrollige 
kasutustingimusi 

E36 Moodul defektne Elektroonika on defektne Pöörduge 
klienditeeninduse 
poole

LED Rikked Põhjused Kõrvaldamine

2x

 TEATIS
Pärast õnnestunud taaskäivitamist kuvab LED-
näidik pumba eelnevalt seadistatud väärtust. 
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11 Jäätmekäitlus
Kasutatud elektri- ja elektroonikatoodete kogumise 
teave
Nende toodete reeglitekohane jäätmekäitlus ja asjako-
hane ümbertöötlemine aitavad vältida keskkonnakah-
justusi ning ohtu inimeste tervisele.

Reeglitekohase vanade toodete käsitsemise, ümber-
töötlemise ja jäätmekäitluse korral järgige allolevaid 
punkte.
• Need tooted tuleb anda selleks ette nähtud sertifit-

seeritud kogumiskohtadesse.
• Järgige kohalikke kehtivaid eeskirju!
Teavet reeglitekohase jäätmekäitluse kohta küsige 
kohalikust omavalitsusest, lähimast jäätmekäitluskes-
kusest või edasimüüjalt, kelle käest te toote ostsite. 
Jäätmekäitluse lisateavet leiate veebilehelt www.wilo-
recycling.com.

 TEATIS
Keelatud visata olmeprügi hulka!
Euroopa Liidus võib see sümbol olla tootel, 
pakendil või tarnedokumentidel. See tähendab, 
et neid elektri- ja elektroonikatooteid ei tohi 
visata olmeprügi hulka.
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