
REGULATOR TEMPERATURE
Pred uporabo regulatorja natančno preberite navodila. Izdelek je bil 
preizkušen in ustreza standardom UL/CUL. 

SPECIFIKACIJE:

1. Razpon regulacije temperature: 5 °C (40 °F) –30 °C (85 °F) 
2. Hkrati pritisnite gumba PWR in UP ter ju pridržite za 3 sekunde, da 

nastavite spremembo ogrevanja in hlajenja.
3. Hkrati pritisnite gumba UP in DOWN ter ju pridržite za 3 sekunde, 

da nastavite pretvorbo iz °C in °F.
4. Prednastavljena temperatura:

4.1 Po ponovnem zagonu RM prikazuje temperaturo prostora, pri 
če,er prednastavljena temperatura SET znaša 20 °C.

4.2 Ko je baterija skoraj prazna, znaša prednastavljena temperatura 
pri oznaki SET 20 °C, na zaslonu pa utripa oznaka “LO” (lahko 
se uporabijo tudi baterije z možnostjo ponovnega polnjenja).

5. Nastavitve: 
Regulator
Ponastavite funkcijo SET s pritiskom na gumb PWR (glej sliko 5–2); lučka 
merilca stanja je ugasnjena, izhod je izklopljen. Znova pritisnite PWR; 
temperatura SET kaže stanje, kot prikazuje slika 5–1; lučka merilca 
stanja je rdeča, izhod je izklopljen. 
Opozorilo: lučka indikatorja deluje neodvisno od baterije.
Barve lučke indikatorja: stopnja 1# rdeč pozitivni pol, stopnja 2# 
običajen negativni pol, stopnja 3# zelen pozitivni pol

                <slika 5–l>                                         <slika 5–2>

Nastavitev temperature:
5.2.1. Hlajenje:
A. Pritiskajte UP in DOWN ter s funkcijo SET nastavite 

temperaturo, nižjo od 2 °C ali višjo od temperature RM. Glej 
sliko 5–3: na zaslonu se po 1-3 minutah pojavi simbol snežinke, 
LED zaslon se obarva zeleno, izhod je aktiviran.

B. Ko temperatura RM doseže temperaturo SET, se LED zaslon 
obarva rdeče, simbol snežinke izgine, izhod je izključen.

C. Ko je temperatura SET višja od temperature RM, se LED zaslon 
obarva rdeče, izhod pa je izključen.

 

                                    <slika 5–3>

5.2.2. Ogrevanje:
A. Pritiskajte UP in DOWN ter s SET nastavite temperaturo, višjo 

od 2 °C oziroma višjo od temperature RM. Glej sliko 5–4: na 
LCD zaslonu se po 1–3 minutah pojavi simbol plamena, LED 
zaslon se obarva zeleno, izhod je aktiviran.

B. Ko temperatura RM doseže prednastavljeno temperaturo SET, 
se LED zaslon obarva rdeče; simbol plamena izgine in izhod je 
izključen.

C. Ko je prednastavljena temperatura SET nižja od temperature 
RM, se LED zaslon obarva rdeče in izhod je izključen.

<slika 5–4>
5.3 Nastavitev stopinj Celzija in Fahrenheita je enaka; glej sliko, ki 

prikazuje zaslon s Fahrenheiti.

SPLOŠNE LASTNOSTI
1. Naprava TH-810T deluje pod napetostjo 230V AC/50HZ;
2. Maksimalna obremenitev:

• 16A   3680W - ohmska obremenitev; 
• 2A       460W - induktivna obremenitev.

3. Naprava deluje pri temperaturi: -10 °C ~ 70 °C.
4. Funkcija za merjenje temperature:

Razpon merjenja temperature: 5 °C (40 °F) ~ 30 °C (85 °F); 
Odstopanje: ± 1 °C; 
Čas merjenja: 10 s.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Naprave ne uporabljajte s podaljškom.

Naprave ne priklapljajte na druge timerje.

Ne priključujte naprav z mehanskim delovanjem neposredno na timer.

Ventilatorja ali drugih naprav z odkritimi elementi ne puščajte brez 
nadzora. Priporočljivo je, da se takšne naprave ne priključijo na timer.

V glavni izhod ne vstavljajte igel ali drugih 
kovinskih predmetov.

Naprave ne izpostavljajte vlagi, 
ekstremnim temperaturam, udarcem 
in tresenju. 

Naprave ne uporabljajte zunaj in 
je ne izpostavljajte soncu.

Priporočena temperatura prostora 
je med 10 °C in 40 °C.

Naprave ne odpirajte. Okvare 
mora odpraviti izključno za to 
pooblaščeni serviser.

Za čiščenje ohišja in zaslona 
uporabite mehko krpo. Na 
napravi ne uporabljajte kemikalij 
ali čistilnih sredstev. Ne 
potapljajte v vodo. Napravo 
imejte zunaj dosega otrok. 
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