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Konektor termosztát- TH-928T 

 

Elektro os fűtési re dszerek vezérlésére kifejlesztett - hő érséklet sza ál zásra - ell el jele tős 
energiát lehet megtakarítani. 

 

Műszaki adatok: 
Tápfeszültség típusa:  230 V 50 Hz 
Relé terhelhetőség:  3680W/16A 
Fogyasztás:  2 W   
Kör ezeti üze i hő érséklet:  10  ֯  c és 40  ֯ C között  
Védelem:  IP 20  

  Mérési periódus:   10 S 
   
 

 
Bizto sági előírások: 
A izto sági előírások fig el e  kívül hag ása eseté  a ter ékgara ia érvényét veszti. A gyártó elhárít 

i de  felelősséget a ter ék szakszerűtle  felhasz álásá ól eredő közvetle , vag  közvetett kárért. 
A vezérlőt tartsa távol g er ekektől! 
A vezérlőt e hasz álja közvetle  vizes, vag  edvesség ek kitett hel ségek e ! 
Csak beltéri használatra! 
Ne tegye ki a terméket fol a atosa  erős, közvetle  apsugárzás ak. 
A vezérlő a i ális terhelhetősége 6A/ 68 W,  V 
A termék áramtalanítása kizárólag az elektronikai hulladékokra és azok megsemmisítésére, újrahasznosítására 
vonatkozó szabályozás szerint történhet. 
Ne használjon hosszabbító zsinórt. 
Ne satlakoztasso  ás készülékeket, i t a i eltér az előírástól. 
Ne dugjon semmiféle fém tárgyat a konnektor nyílásaiba. 
Kerülje a párát, az e tré  hő érsékleteket, ütést és vi rálást. 
Ajá lott kör ezeti hő érséklet:   ֯ C és 40  ֯  C között 
Ne nyissa ki a termosztátot, ne próbálja szervizelni, ezt az illetékes szervízzolgálat végezheti el kizárólag. 
 
 
 

A termosztát beüzemelése: 

 

1. Csatlakoztassa az i frapa elt a vezérlőhöz, satlakoztassa a vezérlőt a dugalj a. 
 

2. Nyomja meg a Power ( ekap soló) és a felfelé íl go okat eg szerre k   ásodper ig a hő érséklet 
emelésének vagy csökkentésének kapcsolásához. 

 

 
3. N o ja eg a felfelé íl és a lefelé íl go okat eg szerre k   ásodper ig a hő érsékleti érték 

mértékegységének kiválasztásához (   ֯  C vagy   ֯  F) 
 
 

4. Alapértelmezett állapot: 
 

eállított hő érséklet:    ֯  C 
alapértel ezett ód: fűtés – melegítés 
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5. Beállítás 

Nyomja meg a Power (bekapcsoló) gombot hogy beállítsa a kívánt hő érséklet értékét: 
 
- Hő érséklet csökke tése 

Nyomja a felfelé íl illetve lefelé íl go okat tö ször állítsa e a eállított hő érsékletet legalá   
  ֯  C fokkal ala so a ra, i t a kör ezet hő érsékletét.  -3 perc után a Led zölddé válik,  
Mikor a kör ezet hő érséklete eléri a eállított hő érsékletet, a Led pirosan világít és a hópehely jel 
eltű ik 
Mikor a eállított hő érséklet agasa , i t a kör ezeté a Led pirosa  fog világíta i. 
 
- Fűtés 

N o ja a felfelé íl illetve lefelé íl go okat tö ször állítsa e a eállított hő érsékletet legalá  2 
  ֯  C fokkal agasa ra, i t a kör ezet hő érsékletét.  -3 perc után a Led zölddé válik 
Mikor a köt ezet hő érséklete eléri a eállított hő érsékletet, a Led pirosa  világít és a lá g jel eltű ik 
Mikor a eállított hő érséklet ala so a , i t a kör yezeté a Led pirosan fog világítani 
 
A reset gomb megnyomásával újra tudjuk programozni az elérni kívánt értékekre. 
 
 
 

Tisztítás 

Puha száraz ruhával 
Ne használjon kémiai vagy háztartási tisztító szereket a termosztát tisztításához. 
Ne merítse el vízben. 
 

 

Elem 

CR2032 
Ha a kijelző LO  feliratot mutat, cseréljen elemet, melyet  készülék hátsó oldalán talál meg. 
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Jelmagyarázat 

RM environment temperature:     kör ezeti hő érséklet 

Heat up: Flame sign:       Melegítés- láng jel 

Work state indicator light/ quench, red, green:   Led jelző fé  – vörös, zöld, színet 

nem mutate állapot 

Refrigeration: Snowflake sign:  Hő érséklet sökke tése- hópehely 

jel 

SET select temperature:      választott hő érséklet eállítása 

Down:         Le 

Reset:          Újraindítás- újraporgramozás 

PWR:         Power- bekapcsoló gomb 

Up:         Fel 

 

mailto:dimatkft@gmail.com

