Seitsemän vuorokauden kellokytkin ilmalämmittimille, lämpötilasäädöllä.
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1. Lämmitysnäppäin
2. Askellusnäppäin (eteenpäin)
3. Ei ajastusta symboli
4. Tuuletus symboli
5. Lämpötila-asetuspalkki
6. Aika / lämmitysaika / vikakoodi
7. Viikonpäivä
8. Kello symboli
9. Lämmityksen symboli
10. Muistipaikan numero
11. Askellusnäppäin (taaksepäin)
12. Muistipaikkanäppäin
13. Asetus/ohjelmointinäppäin
Kellonajan ja viikonpäivän asetus
Paina
näppäintä kunnes
symboli alkaa vilkkua. Aseta kellonaika oikeaksi näppäimillä
ja
askeltaen. Paina lyhyesti
näppäintä kunnes viikonpäivä osoitin alkaa vilkkua. Aseta päivä oikeaksi
näppäimillä
ja
askeltaen. Vielä kerran jos painaa näppäintä, voi minuutit asettaa uudelleen.
HUOM! Asetukset tehtävä lämmittimen ollessa sammutettu.
Lämmityskäyttö manuaalisesti (ilman ajastusta)
Paina näppäintä, lämmityksen symboli
sekä lämmitysaika ilmestyvät näyttööön. Lämmitin
aloittaa lämmityksen. Esiasetus lämmitysajalle on yksi tunti. Lämmitysaikaa voidaan lisätä 10
minuutilla, 30 minuutilla, tunnilla, puolellatoista tunnilla, kahdella tunnilla aina kahdeksaan tuntiin
saakka. Jatkuvalämmitys saadaan painamalla toistuvasti
näppäintä lämmittimen ollessa käynnissä
(näyttö vilkuttaa tällöin C-,-- merkkiä). Jäljelläoleva aika vilkkuu näytössä viiden sekunnin välein.
Lämmityksen katkaiseminen (lämmitys päällä)
Paina näppäintä lyhyesti. Lämmityssymboli sammuu näytöstä. Seuraa jälkikäynti, lämmitin jäähtyy.
Lämpötilan säätö
Lämpötilaa voi säätää
ja
näppäimillä lämpötila-asetuspalkissa 20 portaalla. Lämpötilan asetukset
jäävät muistiin, jos säätö tehdään lämmittimen ollessa katkaistuna.
Vikadiagnoosi
Lämmittimen ollessa käynnissä voidaan vikadiagnoosi lukea pitämällä
näppäintä pohjassa, kunnes
näyttöön ilmestyy teksti “dAtA”.
näppäin vapautettua näyttöön ilmestyy “AF- -“ ja vuorotellen
viimeisin vikakoodi. Edelliset viisi vikakoodia voidaan lukea painelemalla
näppäintä.
Tyypillisiä vikakoodeja:
F10 = Ylijännite – Tarkasta latausjärjestelmä
F11 = Alijännite – Tarkasta akun jännite
F12 = Ylikuumeneminen –Tarkasta ilmakanavistot tukkeumien varalta
F52 = Turva-aika ylitetty – Tarkasta polttoainejärjestelmä
Vikamuitin tyhjennetään painamalla
ja
päästään pois painamalla
näppäintä.

näppäimiä kunnes näyttöön ilmestyy “EEEE”. Vikatilasta

Käyntiaikamittari
Kellon kokonasikäyntiaika (lämmityskäsky päällä) sadaan näytölle painamalla
kokonaiskäyntiaika ilmestyy tunteina näkyviin.

näppäintä kunnes

Käynnistysaikojen asettaminen
Paina näppäintä, jolloin P1 symboli alkaa vilkkua. Painamalla
näppäintä esiajastettu aika vaihtuu
ajastamattomaan tilaan “OFF”. P1 symbolin vilkkuessa voidaan haluttu käynnistysaika muuttaa
ja
näppäimillä. Kun haluttu käynnistysaika on valittu eikä mitään painiketta paineta kahdeksan sekunnin
aikana, vaihtuu näyttöön kellonaika ja käynnistysaika jää muistiin. Jos kahdeksan sekunnin aikana
painetaan
näppäintä, voidaan valita muistipaikkojen P2 ja P3 käynnistysajat painamalla
näppäintä.
Käynnistyspäivän asettaminen
Kun käynnistysaika P1, P2 tai P3 (tai kaikki kolme) on asetettu paina
näppäintä, jolloin kaikki valitut
muistipaikat alkavat vilkkua ja päiväilmaisin ilmestyy näyttöön. Tällöin haluttu käynnistyspäivä valitaan
painelemalla
näppäintä, haluttun päivän aktivointi tapahtuu näppäimellä jolloin näyttöön ilmestyy
“on” (toisella painalluksella taas “off”). Muutoset tallettuvat, jos näppäimiin ei kosketa kahdeksan
sekunnin aikana.
Lämmitysajan asettaminen kertavaikutteisesti
Haluttun lämmitysajan pituutta voidaan säätää pitämällä näppäin pohjassa ja samanaikaisesti
painelemalla
näppäintä (Valita voi 10 minuutin, 30 minuutin, tunnin, 1,5 tunnin, kahden tunnin aina
kahdeksaan tuntiin asti). HUOM! Jatkuvaa lämmitystä ei voi ohjelmoida, se saadaan toimimaan
ainoastaan manuaalisella lämmityskäytöllä (C-:--).
Asetettujen käynnistysaikojen viritys
Käynnistysaika/ajat aktivoidaan painamalla näppäintä, tällöin näyttöön ilmestyy asetetun
muistipaikan numero/numerot. Aktivoinnin poisto onnistuu samalla näppäimellä , jolloin näyttöön
ilmestyy yliviivattu P eli ajastamattomuuden symboli.
Tuuletustoiminto
Tuuletus on mahdollista painelemalla
näppäintä kunnes lämpötila-asetuspalkki on siirtynyt
vasempaan laitaan, pidä tämän jälkeen nappia alaspainettuna kunnesa näyttöön ilmestyy tuuletuksen
symboli
ja aika alkaa laskea tunnista alaspäin. Tuuletus pysähtyy painamalla
näppäintä.
HUOM! Tuuletusaikaa ei pysty säätämään!

