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DTP Digital thermostat
Ensikäyttö tai käyttö yli 60 minuutin
sähkökatkon jälkeen.
Ensimmäisen käyttöönoton
yhteydessä näytössä vilkkuu
kolme viivaa termostaatti ei ole
vielä aktiivinen.
Paina näppäintä ”F”.
Termostaatissa on nyt
tehdasasetuksena 22ºC
normaalilämpötilaksi ja
15ºC pudotuslämpötilaksi.

Valitse viikonpäivä
painamalla näppäintä ”F”
kunnes ”d” näkyy
näytöllä. Pidä näppäintä
tai pohjassa kunnes
nykyinen viikonpäivä
näkyy näytöllä.
Maanantai = 1, Tiistai =
2 jne. Lukitse painamalla
”F” tai odota 30 sekuntia,
jolloin valittu päivä
lukittuu automaattisesti.

Valitse toivottu
normaalilämpötila
painamalla tai .

Yöpudotuksen kytkeminen.

Merkkivalo.

Päiväpudotuksen kytkeminen.
Paina näppäintä ”5”, kunnes
15ºC näkyy näytöllä.
Merkkivalo vilkkuu ”5”
näppäimen päällä merkkinä
pudotuksen aktiivisuudesta.
Lämpötila on 15ºC
seuraavan viiden (5) tunnin
ajan. Päiväpudotus kytkeytyy
päälle joka päivä samaan
aikaan. Päiväpudotus ei
kuitenkaan kytkeydy päälle
Lauantaisin
ja Sunnuntaisin.

Paina näppäintä ”7”, kunnes
15ºC näkyy näytöllä.
Merkkivalo vilkkuu ”7”
kohdalla merkkinä
pudotuksen aktiivisuudesta.
Lämpötila on 15ºC
seuraavan seitsemän (7)
tunnin ajan. Yöpudotus
kytkeytyy päälle joka ilta
samaan aikaan koko viikon
ajan.

Pudotuslämpötilan vaihtaminen.

Valitse viikonpäivä.

Valitse sopiva
peruslämpötila.

Jatkuvasti palava merkkivalo kertoo
pudotusohjelman olevan päällä, mutta
ei tällä hetkellä aktiivinen. Toivottu
lämpötila näkyy samanaikaisesti
näytöllä.

Pudotusjakson keskeytys.

Pudotusjakson pituuden
vaihtaminen.

Paina ”F” alas ja paina
3 kertaa ”7” tai ”5”,
riippuen siitä kumman
jakson lämpötilaa
haluat muuttaa.
Kun ”ºC” vilkkuu
näytöllä, vapauta ”F”.
Paina tai
valitaksesi
pudotuslämpötilan.
Voit valita eri
lämpötiloja päivä- tai
yölämpötiloiksi.

Vilkkuva merkkivalo kertoo, että joko
”7” tai ”5” ovat aktiivisia. Toivottu
lämpötila näkyy samanaikaisesti
näytöllä.

Paina ”F” alas ja
paina 2 kertaa
”7” tai ”5” riippuen
siitä, kumman jakson
pituutta haluat
vaihtaa.
Kun ”h” (hour=time)
vilkkuu näytöllä,
vapauta ”F”.
Paina tai
valitaksesi
pudotusjakson
pituuden.

Ohjelman nollaus

Paina ”F” alas ja paina
kerran ”7” tai ”5”
keskeyttääksesi
voimassaolevan- tai
tulossa olevan
pudotusjakson. Merkkivalo
osoittaa kulloinkin
voimassaolevan
pudotusjakson. Pudotus
ei kytkeydy enää päälle.

Kalibrointi.
(24 hrs)

Paina ”7” tai ”5” kunnes vihreä
valo sammuu.

18°C
= 2°C

20°C

Mikäli todellinen huonelämpötila ja
termostaatin osoittama lämpötila eivät
täsmää, DTP termostaatti voidaan säätää
kohdalleen.
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20°C
Paina ”F”, kunnes ”d” näkyy näytöllä.
Vapauta ”F” lyhyeksi hetkeksi ja paina
sen jälkeen ”F” vielä kerran. Nyt
näytöllä näkyy ºC ja valittu lämpötila.
Paina tai valitaksesi todellisen
lämpötilan (Tarkasta lämpötila esim.
kyseisen tilan lämpömittarista). Päätä
kalibrointi painamalla ”F” tai odota
30 sekuntia, jolloin kalibrointi päättyy
automaattisesti.

20°C

Lämmittimen näytöllä näkyvä
lämpötila on nyt sama kuin
huoneen lämpömittarin
osoittama lämpötila.

