
                                                                                   Návod k obsluze
T328A - Zásuvkový termostat TH-928T digitální                

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

Nastavitelná teplota 5-30°C, skok 1°C, měření skutečné teploty, jednoduché ovládání, 
možnost nastavení inverzního režimu pro chlazení, napájení: 1xCR2032, vlastní spotřeba v 
pohotovostním režimu 5W, odporová zátěž max. 3500W, indukční max. 2000W    

Bezpečnost:
- Nepoužívejte prodlužovací šňůru.
- Nepřipojujte žádné zařízení vykonávající mechanický pohyb přímo do regulátoru teploty.
- Ventilátory nebo jiná zařízení s odhalenými prvky by neměly být ponechány bez dozoru, 
doporučuje se, aby tyto typy zařízení nebyly připojeny k regulátoru teploty.
- Nevkládejte jehly nebo jiné kovové předměty do zásuvky elektrické sítě.

- Vyvarujte se vlhkosti, extrémním teplotám, nárazům a vibracím.
- Pouze pro vnitřní použití, nevystavujte slunečnímu záření.
- Doporučená okolní teplota je 10 ° C až 40 ° C.
- Neotvírejte regulátor teploty. Opravy musí být provedeny pouze personálem autorizovaného 
servisu.
- K čištění použijte měkký hadřík. Nepoužívejte chemické nebo abrazivní prostředky. 
- Neponořujte do vody.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
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Použití:
1. Stiskněte současně tlačítko Power a tlačítko UP po dobu 3 sekund pro přepnutí mezi 
vytápěním a chlazením.

2. Stiskněte tlačítka UP a DOWN současně po dobu 3 sekund pro přepínaní mezi °C a °F.

3. Výchozí nastavení:  Výchozí nastavená teplota:  20°C; Výchozí režim: Vytápění

4. Nastavení:
4.1 Stiskněte tlačítko Power (2c) pro nastavení hodnoty teploty.
4.2 Chlazení (Sněhová vločka):
A) Stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" opakovaně, nastavte pomocí tlačítka "SET" teplotu 
alespoň o 2°C nižší než „RM“ teplota. Za 1-3minuty se kontrolka rozsvítí zeleně, výstup se 
zapne.

B) Když "RM" teplota dosáhne nastavené teploty, kontrolka se rozsvítí červeně a sněhová 
vločka zmizí, výstup se vypne.

C) Je-li nastavená teplota vyšší než "RM" teplota, kontrolka se rozsvítí červeně a výstup se 
vypne.

4.3 Topení (Plamen):

A) Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ opakovaně; nastavte teplotu alespoň o 2°C vyšší než 
„RM“ teplota. Za 1-3 minuty se kontrolka rozsvítí zeleně, výstup se zapne.

B) Pokud "RM" teplota dosáhne nastavené teploty, kontrolka se rozsvítí červeně a plamen 
zmizí, výstup se vypne.

C. Je-li nastavená teplota nižší než "RM" teplota, LED se zobrazí červeně a výstup se vypne.

Výměna Baterie: V jednotce jsou baterie CR2032.

Když se na displeji zobrazí "LO", vyměňte baterii do prostoru v zadní části určeného pro 
baterii.

Při rozbalení přístroje sejměte štítek z krytu displeje a štítek, který chrání kontakt 
baterie s okolním prostorem baterie.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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