Mini-klocka
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Tangent för aktivering av inställningsmöjligheterna
Tangent för tidsinställning framåt / tillbaka
Tangent TILL / FRÅN, aktiverar eller deaktiverar
förvalstiden
Aktuell klocktid, förval- och uppvärmningstid
Symbol för aktiverad förvalstid
Symbol för uppvärmningstiden
Symbol för förvalstiden 1,2 eller 3

Allmänna hänvisningar till mini-klockans
inställning och användning
görs med tangent 2 eller 3. Med tangent 4 aktiveras
eller deaktiveras förvalstiden. Vid aktivering av
förvalstiden visas symbolen ON. Vid aktiverad
förvalstid visas symbol 1, 2 eller 3.

 Om det inom 15 sek. inte trycks på någon tangent,
går visaren tillbaka till sin utgångsposition normal
klocktid.
 Vid en tidsinställning med tangenterna 2 och 3
följer vid längre tryck på tangenten en snab
bare tidsinställning.
 På denna mini-klocka kan upp till tre förvalstider
inställas och aktiveras. Varje förvalstid delaktiveras
efter uppvärmning på nytt aktiveras, se aktivera /
deaktivera förvalstiden.

Mini-klockans användningsfunktioner
Påkoppling av värmeaggregatet:
Tryck tangent 4. Värmetiden är ... min. Displayen
visar: restuppvärmningstid och symbol 7.
Frånkoppling av värmeaggregatet:
Tryck tangent 4, Värmeaggregatet fortsätter ca.
3 min. Displayen visar: aktuell klocktid.

Inställningsfunktionen
Första starten:
Efter strömanslutning visas alla symboler blinkande på
displayen. I detta tillstånd kan värmeaggregatet inte
kopplas på, först måste den aktuella klocktiden ställas in:
Tryck tangent 1 - klocktiden blinkar.
Tidsinställning görs med tangent 2 eller 3.
Tryck tangent 1 - klocktiden visas. Kolonet blinkar.

Permanentdrift:
Tryck tangent 3 och häll den nedtryckt, tryck
sedan tangent 4. Nu är värmeaggregatet påkopplat
tills tangent 4 (frånkoppla värmeaggregatet) trycks.
Aktivera I Deaktivera förvalstiden:
Välj förvalstid 1, 2 eller 3 genom att trycka tangent 1.
Med tangent 4 aktiveras eller deaktiveras förvalstiden.
Vid aktivering av förvalstiden visas symbolen ON.
Vid aktiverad förvalstid visas symbol 1, 2 eller 3.

Inställning av klocktiden:
Tryck tangent 1 mer än 3 sek. - klocktiden blinkar.
Tidsinställning görs med tangent 2 eller 3. Tryck
tangent 1 längre än 5 sek. - klocktiden visas,
kolonet blinkar.
Hänvisning: Trycks inte tangent 1 inom 5 sek. efter
det att tiden inställts, befinner Ni Er i modus Inställning
av uppvärmningstiden.

Specialfunktioner bara i förbindelse med
fjärrkontroll TP 41.

Inställning av uppvärmningstiden:
Tryck tangent 1 mer än tre sek. - klocktiden blinkar,
tryck inte på nagon tangent, mini-klockan växlar till
modus Inställning av uppvärmningstiden.
Inställning av uppvärmningstiden (10 till 120 min.)
görs med tangent 2 eller 3. Displayen visar:
värmesymbol och uppvärrnningstid blinkar, tryck på
tangent 1 - klocktiden visas, kolonet blinkar.

Mottagarens programmering av sändaren:
Tryck tangent 2 och hål den nedtryckt, tryck sedan
tangent 4. Displayen visar: två vågräta linjer.
Tryck en tangent på sändaren.
Displayen visar: vid lyckad programmering av sändaren växlar indikatorn tillbaka till utgångspositionen.
Uppfattas inte sändaren, växlar indikatorn tillbaka
till utgångspositionen efter 35 sek. I detta fall måste
proceduren upprepas.

Inställning av förvalstiden:
Genom att 1, 2 eller 3 gånger trycka på tangent 1,
anropas förvalstid 1, 2 eller 3. Displayen visar: t.ex.
förvalstid 1 och symbol 1. Inställning av förvalstiden

Observera!
Korta spänningsavbrott blir överbryggade av
värmetimern. Efter strömavbrott blinkar alla symboler
på displayen och komplett nyinställning är nödvändig.
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