
KÄYTTÖOHJE
Lämpötilavahti
Temperatuurivalvur
Tuote 8057
Lue käyttöhjeet huolella ennen tuotteen käyttöönottoa.

virta ylös alas
reset

1. Paina virta ja ylös painiketta samanaikasesti kolmen 
sekunnin ajan, valitaksesi lämmitys tai jäähdytys tila.

2. Paina ylös ja alas painiketta samanaikasesti, valitaksesi 
Celsius tai fahrenheit.

3- Oletusarvon asettaminen
Esim. arvon asettaminen 20°C
lämmitys tila

4. Asettaminen
4.1 Paina virta painiketta asettaaksesi haluttu lämpötila.
4.2 Jäähdytys tila (Lumihiutale)
A.Paina ylös tai alas painiketta, ja aseta haluttu (SET) 
lämpötila ainakin 2 astetta vallitsevaa (RM) lämpötilaa 
matalammaksi. 1-3 minuutin päästä Vihreä LED- valo syttyy 
ja ulostulo kytkeytyy päälle.
B. Kun (RM) lämpötila saavuttaa (SET) lämpötilan, punainen 
LED- valo syttyy ja ulostulo kytkeytyy pois päältä.
C. Kun (SET) lämpötila on korkeampi kuin (RM) lämpötila, 
LED- valo syttyy punaisena ja ulostulo kytkeytyy pois päältä.

4.3 Lämmitys tila (Liekki)
A.Paina ylös tai alas painiketta, ja aseta haluttu (SET) 
lämpötila ainakin 2 astetta vallitsevaa (RM) lämpötilaa 
matalammaksi. 1-3 minuutin päästä Vihreä LED- valo syttyy 
ja ulostulo kytkeytyy päälle.
B. Kun (RM) lämpötila saavuttaa (SET) lämpötilan, punainen 
LED- valo syttyy ja ulostulo kytkeytyy pois päältä.
C. Kun (SET) lämpötila on korkeampi kuin (RM) lämpötila, 
LED- valo syttyy punaisena ja ulostulo kytkeytyy pois päältä.

TEKNISET TIEDOT
Jännite 230V AC / 50Hz
Max kuormitus 16A 3680W
Käyttölämpötila -10°C - 70°C
Lämpötilan säätöalue 5°C (40°F) - 30°C (85°C)
Tarkkuus ± 1°C
Mittausväli 10S

RM= vallitseva lämpötila
SET= asetettu lämpötila
Liekki symboli= lämmitys tila
Lumihiutale symboli= jäähdytystila
Punainen LED-valo= ulostulo pois
Vihreä LED-valo= ulostulo päällä
°C= Celsius
°F= Fahrenheit 
Reset= nollauspainike
Ylös= lämpötilansäätö +
Alas= lämpötilansäätö -

TÄRKEITÄ TURVALLISUUS OHJEITA
Älä käytä tätä tuotetta jatkojohdon kanssa.
Älä liitä lämpötilavahtia mihinkään, jossa on mekaanista 
liikettä
Tuulettimia tai vastaavia laitteita ei suositella käytettäväksi 
lämpötilavahdin kanssa.
Älä käytä lämpötilavahtia kosteissa tiloissa.
Lämpötilavahti on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
Älä aseta lämpötilavahtia välittömään auringonpaisteeseen.

Suositeltava käyttölämpötila on 10°C - 40°C.
Älä avaa lämpötilavahtia. Jos huomaat tuotteessa vikaa ota 
yhteyttä ostopaikkaan.
Puhdistuksessa käytä kuivaa liinaa.
Älä koskaan puhdista lämpötilavahtia vedellä, liuottimilla tai 
pesuaineilla.
Pidä lämpötilavahti poissa lasten ulottuvilta.

Vaihda paristot kun näytöllä lukee “LO”

Maahantuoja:
Toolnet Elektro Oy
Sahaajankatu 14
00880 Helsinki
www.toolnet.fi


