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Brugsanvisning til termostat TH 810:
Termostaten er beregnet til brug indendørs. Kan anvendes til både køl og varme.
Max 16A, anvendelsses område 5-30 grader.
OBS!
Målingen af temperatur har en indbygget træghed, dette for at kompensere for normale
variationer når dører, vinduer og lgn åbnes. Det kan tage 1-3 minutter før termostaten reagere og
foretager en ændring.
Tryk på pilene [▲] og [▼] samtidig for at skifte mellem visning i °C eller °F.
”LO” vises på displayet når batteriet er næsten afladet. Tilslut termostaten til en stikkontakt i
mindst 10 timer for opladning. For bedste livslængde på batteriet bør termostaten være
kontinuert tilsluttet en stikkontakt. Batteriet er indbygget og kan ikke udskiftes.
Såfremt displayet ikke viser noget og virker ” død ”, så sæt den til opladning i en stikkontakt i 10
timer.
Anvendelse:
Sæt termostaten i en stikkontakt. ( Kontrollampen skal være slukket ).
Kontroller indstillingen øverst i displayet, der kan være 2 forslellige symboler, et der viser et
snefnug og et der viser en lille flamme. Vises flammen ( lige ved siden af bogstaverne RM) er
termostaten klar til brug til varmestyring.
Vises et snefnug ( ved siden af bogstaverne SET ) så skal denne indstilling ændres!
Det gøres ved at holde [▲] inde, samtidig trykkes Tænd/Sluk ind og begge holdes inde i 5-10
sekunder ( til snefnugget skifter til en lille flamme).
Indstilling af den ønskede temperatur indstilles med pilene [▲] og [▼].
Når kontrol lampen lyser rødt er temperaturen over den ønskede temperatur og der anvendes
ikke nogen energi, når den lyser grønt er panelerne tilsluttet og energi forbruges.
Specifikationer:
Måleområde 5–30 °C
Nøjagtighed ± 0,5 °C
Spænding 230 V AC
Max effekt 16 A
Affaldshåndtering: Afleveres som elektronisk affald
Kun beregnet til indendørs brug. Jordforbindelsen overføres ikke til Dansk jordforbindelse.
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