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Termékjellemzők:

1. Programozhatóság: Nem programozható
2. Kijelezhető hőmérséklet tartomány：0°C~40°C (0.1°C-os lépésekben)
3. Hőmérséklet állítási tartomány: 5°C~35°C (0.5°C-os lépésekben)
4. Hőmérséklet mérési pontosság: ±1°C (20°C-on)
5. Fagyvédelmi funkció hőmérséklet: +7°C
6. Áramforrás: 2x AAA 1.5V Litium elem
7. Kapcsolható áramerősség: 6(2)A, 230V
8. Alacsony energia szint kijelző: “    “ megjelenik amikor az elem feszültsége   

kevesebb mint 2.7V
9. Készenléti áramfelvétel: 5uA, Világítási áramfelvétel: ≤ 4.2mA
10. Háttérvilágítás színe: Narancssárga / KÉK
11. Méretek: 118 x 80 x 26 mm
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Az LCD kijelzőn megjelenő információk

Üzemmód
Hűtés

Kazán működés 
jelző

Környezeti (helyiség)
hőmérséklet

Elem alacsony 
fesz. szint jelző

Beállított hőmérséklet
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Háttérvilágítás

Relé bekötés

Bármely gomb megnyomására a háttérvilágítás bekapcsol és kikapcsol ha 
15 másodpercen belül nincs újabb érintés.
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1(NC) Alapban zárt érintkező        2(COM) Hálózati érintkező
3(NO) Alapban nyitott érintkező
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Üzemmódok

Beállítások

A       gomb megnyomásával különböző üzemmódok érhetők el:
Fűtés: állítsa be a hőmérsékletet a + vagy – gomb megnyomásával
Hűtés: állítsa be a hőmérsékletet a + vagy – gomb megnyomásával
KI (Fagyvédelem): elindítja a fűtést, ha a helység hőmérséklete 7°C alá süllyed.

1.  Fűtési hiszterézis: Tartsa nyomva egyszerre + és – gombot “Fűtési” módban 
3 másodpercig, hogy beléphessen a kapcsolási pontosság beállításához 
(0,2~2); Nyomja meg a + vagy – gombot a kívánt érték beállításához, ezt 
követően nyomja meg a     gombot a beállítás megerősítéshez.

2.  Hűtési hiszterézis: Tartsa nyomva egyszerre + és – gombot “Hűtési” módban 
3 másodpercig, hogy beléphessen a kapcsolási pontosság beállításához 
(0,2~2); Nyomja meg a + vagy – gombot a kívánt érték beállításához, ezt 
követően nyomja meg a     gombot a beállítás megerősítéshez.
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3. Hőmérséklet kalibrálás: Tartsa nyomva egyszerre + és – gombokat a “OFF” 
módban 3 másodpercig, hogy beléphessen a hőmérsékelt beállításához 
“CAL” (-3~+3); Nyomja meg a + vagy – gombot a kívánt érték 
beállításához, ezt követően nyomja meg a     gombot a beállítás 
megerősítéshez.

Újraindítás

Nyomja meg a RESET gombot az előlapon 3 másodpercig a gyári alapbeállítások 
visszaállításáért.
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