טרמוסטט חדר דו דרגתי כולל טיימר ותכנות שבועי
הוראות הפעלה
הסקה – ציור שמש ,כפתור לצד שמאל
מיזוג אויר  -ציור פתית שלג ,כפתור לצד ימין.
זמן כיוון מינימלי –  02דקות
טווח טמפרטורות –  8עד  20מעלות צלזיוס.
יש להעביר הכפתור למצב הסקה (ציור של שמש – כפתור לצד שמאל)
כיוון השעון והיום בשבוע :לחץ על ( hע"י חוד של קיסם) לחיצה איטית תזיז השעון לאט .לחיצה
רציפה תריץ השעון מהר .כוון השעה הנכונה .לחץ על כפתור  dלקביעת היום הנוכחי.1-7 .
 - L 1טמפרטורה רצויה ,בשעות בהם נרצה חימום( .כפתור מלבני אנכי בצד שמאל)
 - L 2טמפרטורה מינימום רצויה ( ,כפתור מלבני אנכי בצד ימין) לשמירה בשעות שלא רוצים
חימום בכלל או רוצים חימום חלש יותר.
מצב  - MANכוון טמפרטורה רצויה ידנית ובאופן קבוע ,ללא תלות בשעות או בימים.
כיוון הטרמוסטט:
העבר הכפתור ימני תחתון למצב של ציור שעון בתוך עיגול( .לתכנות יומי ושבועי).
כיוון טמפרטורה רצויה – כוון ע"י הכפתורים האנכיים מימין ושמאל  L2 L 1את הטמפרטורות שהינך
רוצה .רצויה וטמפרטורה שניה.
טמפרטורה זו מופיעה על המסך בזמן הכיוון .רמת הדיוק – חצי מעלה.
בחירת היום ותכנות:
כל לחיצה על  PROG.DAYתציג במסך את מספר היום לתכנות ( 1-7א'-ז')
תכנות יומי :לחץ על "חץ ימינה" וקו קטן יזוז מסביב למסך .הצב קו זה בשעה בה הינך רוצה להתחיל
בטמפרטורה הרצויה .כל תזוזת הקו =  02דקות .למשל ,הצבת "הסמן המהבהב" ליום  1שעה
 28.22לחץ על  L1ועל "חץ ימינה" ביחד יתקבל רצ ף של קווים בהיקף המסך = לכל הזמן בו הינך
רוצה טמפ  .L1עתה( ,במעבר מהיר) לחץ על  L2ביחד עם חץ ימינה לכל הזמן בו הינך רוצה את
טמפרטורת  . L2עצור .עתה לחץ שוב על  L1עם חץ ימינה ,לשעות שהינך רוצה שוב טמפרטורת L1
וכך למשך  02שעות היממה.
בגמר הלחיצה הסתיים תכנות יום מספר .1
תכנון שבועי:
לחץ על  PROG.DAYועבור לתכנות יום מספר  . 0כוון כנ"ל לשעות ולטמפרטורות הרצויות ליום זה.
לחילופין ,באם רוצים את אותו התכנות גם ליום הבא או לכל השבוע לחץ על "חץ ימינה" ותוך כדי
הלחיצה לחץ גם על  . PROG. DAYכך ניתן לשכפל את תכנות הימים קדימה( .כתוב על גבי
הטרמוסטט )COPY
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ביצוע שינויים:
ניתן לחזור שנית לכל יום ,ע"י  PROG. DAYולשנות שעות חימום רצויות .כל תכנות מחדש – כל
לחיצה על שעות שונות – מקבעת את המצב המבוקש האחרון.
שינוי שעות חימום אינו משנה את הטמפ רטורות שנבחרו לכל שעה וזמן .שינוי בכפתורי גובה
הטמפרטורות הרצויות אינו משנה את שעות פעילות החימום הרצויות.

מצב ידני
העבר כפתור ימני ביותר למצב ( .MANידני) .כוון כפתור  = L2טמפרטורה זו תופיע על המסך וזו
הטמפרטורה עליה ישמור הטרמוסטט עד להחזרה למצב שעון  /תכנות( .ללא כל תלות ביום ושעה).
החלפת סוללות:
כאשר על המסך יופיע ציור של בטרייה חלקית  /מהבהבת – יש להחליף סוללות.
כמו כן ,מומלץ אחת לשנה ,בתחילת עונה ,להחליף סוללות גם בלי התראה מצד הטרמוסטט.
להחלפה ללא שינוי בתכנות!! = חובה לסיים החלפת הסוללות תוך  2דקות בלבד!!
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