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BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

• A vezérlőegység használatba vétele és összeszerelése előtt (továbbiakban a szövegben:  vezérlőegység) kérjük, hogy olvassa el 
jelen használati útmutatót.

• A berendezés szerelése és üzemelteése során be kell tartani a jelen felhasználói kézikönyv követelményeit, valamint a hatályos 
helyi és országos építési, elektromos, és műszaki szabványok előírásait.

• Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyv figyelmeztetéseit, melyek tartalmazzák a biztonságos használattal kapcsolatos fontos 
információkat.

• A szabályok be nem tartása személyi sérüléshez, vagy a vezérlőegység károsodásához vezethet.
• Elolvasása után a jelen felhasználói kézikönyvet tartsa meg az elérhető helyen a vezérlőegység egész üzemeltetése során.
• A vezérlési feladatok egy másik kezelő részére való átruházásakor  ügyeljen arra, hogy az illető kapja meg ezen felhasználói 

kézikönyvet is.

TELEPÍTÉSSEL ÉS ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A vezérlőegység telepítésekor és 
karbantartásakor  annak  feszültségmentesítése 
kötelező.

A felhasználói kézikönyvben feltüntetett  külső 
hőmérséklet-tartományon kívül, valamint 
agresszív és a robbanásveszélyes körülmények 
között a vezérlőegység használata tilos.

Mellőzze a fűtőtest vagy egyéb készülék 
elhelyezését a vezérlőegység hálózati kábele 
mellett. 

A vezérlőegység hálózatra való 
csatlakoztatásakor kerülje  a sérült 
készülékek és vezetékek használatát.

A vezérlőegység szerelése és az elektromos 
szerszám használatákor tartsa be a 
biztonságtechnikai előírásokat.

A vezérlőegység kicsomagolásánál legyen 
óvatos.

Önállóan a hálózati kábel hosszán ne 
változtasson. Ne hajlítsa meg a hálózati kábelt. 
Kerülje a hálózati kábel károsodását.

A vezérlőegységet csak rendeltetésének 
megfelelően használja. 

A vezérlőegységet nedves kézzel meg ne érintse. 
A vezérlőegység vizes kézzel való kezelése tilos.

Mellőzze a víz rákerülését a vezérlőegység 
elektromos alkatrészeire.

A vezérlőegység  gyerekek általi kezelését meg 
ne engedjen.

OFF

ON

A karbantartási munkálatok elvégzésekor a 
vezérlőegységet áramtalanítani kell.

Idegen hang, füst észlelésénél,  a 
vezérlőegységet kapcsolja ki és forduljon a 
szervizközponthoz.

Üzemeltetés során vigyázzon, hogy a 
hálózati kábel meg ne sérüljön.
A tápkábelre ne helyezze idegen tárgyakat.
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3

A faltól való javasolt 
vezetékhossz – 90 mm

1

3

2

5 6

4

PARAMÉTER JELENTÉS

Környezeti hőmérséklet, °C  +5 -től +40 -ig

Relativ páratartalom, % 5 -től 80 -ig (kondenzáció nélkül)

Kábel keresztmetszete, mm2 0,25 -től 0,35 -ig

Anyag műanyag

Méret (SzélességxMagasságxMélység), mm 130x86x30

Kábelhossz, m 15 -ig

Védelmi osztály IP20

VEZÉRLŐEGYSÉG SZERELÉSE

FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐK
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4 PU SENS 01 

A berendezés és a vezérlőegység közti javasolt  kábel 
keresztmetszete:

Kábel keresztmetszete ≥ 0,12 mm² ≥ 0,25 mm²

Kábel hossza 15 m-ig 50 m-ig

A vezérlőegység javasolt tápfeszültsége 11 V-nál kisebb nem 
lehet.

KÁBEL FEKTETÉSE

A BERENDEZÉS TÁPKÁBELÉNEK ÉS A 
VEZÉRLŐEGYSÉG KÁBELÉNEK EGYMÁS MELLÉ 
LEFEKTETÉSE TILOS!  A VEZÉRLŐEGYSÉG 
KÁBELFELESLEGÉNEK FELTEKERÉSE NEM 
ENGEDÉLYEZETT.

ELEM CSERE
A berendezés áramtalanitásakor az elem biztosítja a belső óra működését. Ha a berendezés kikapcsolt helyzetében az elem 

lemerült, az óra leáll, a dátum és az idő nullázódik és bekapcsoláskor helytelen értékek lesznek kijelezve, ami következtében a 
berendezés időrend szerinti működése megzavaródik. Ekkor az elemet ki kell cserélni.  A cseréhez csak új elemet használjunk.                                              

1 Áramtalanítsa a berendezést.

2 Csavarja ki a  ház alján található két csavart.

3 A ház felső részének oldalra hajtásával tegye hozzáférhetővé a panel belsejét.  
Az elemet cserélje ki. 
A vezérlőegység elem típusa CR1220 litium.

4 A panel visszaszerelése fordított sorrendben történik.
Ha a vezérlőegység belső felén levő sorkapocs vezetékek le voltak csatlakoztatva, kösse vissza azokat a helyes sorrendben.
Ezen vezetékek helytelen bekötése a berendezés meghibásodását okozhatja.

5 A berendezést kapcsoljon be és a vezérlőegységen állitsa be az időt  és a dátumot.
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5

Vezérlőegység

A berendezés vezérlése a szenzoros megjelenítővel rendelkező 
vezérlőegység segítségével oldható meg.

1. Főmenü.

 

A főmenü kijelzi a dátumot, a jelenlegi relativ páratartalmat, az időt, 
a levegő hőmérsékletét és a légszállítást. Ugyanakkor a főmenüben 
található főbb funkció és menü.

MENU- a felhasználói menübe való  átmenet (ld. 5. pontot).
AUTO - a berendezés működésének időrend szerinti Be/Kikapcsolása.
TEMPERATURE - helyiségbeli jelenlegi hőmérsékletének 

megjelenitése.
E gomb megnyomásával megjelenik  a hőmérséklet beállitására 

vonatkozó menü (ld. 4. pontot). 
ON/OFF- a berendezés BE/Kikapcsolása.
TIMER - időzítő BE/Kikapcsolása.
AIR FLOW- a ventilátorok légszállításának kijelzése.
E gomb megnyomásával megjelenik  a ventilátor sebességének 

beállítására vonatkozó menü (ld. 3. pontot).
Hálózatra való kapcsolás megjelenitői kijelzés:

 — a berendezés bekötve.

 — a berendezés kikötve.

2. A berendezés Bekapcsolása/ Kikapcsolása.

 A berendezés Be / Kikapcsolását az  ON / OFF   gomb 
segitségével történik. Berendezés kikapcsolásakor az ikon zöldszinről 
pirosra vált.

VEZÉRLŐEGYSÉG KEZELÉSE
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6 PU SENS 01 

3. Ventilátor sebességének átkapcsolása.

Ventilátor sebességének beállitása: 

 Nyomja meg az AIR FLOW gombot  .
A berendezés négy sebességfokozatú: 

 - első sebesség;  

 - második sebesség;

 - harmadik sebesség;  

 - páratartalom ellenőrzési üzem, amikor a ventilátorok 
forgási sebességének beállitása  adott páratartalom értéktől függ. A 
páratartalom szintjének beállításához használja a mérnöki (Engineering) 
menüt (ld. a 14. pontot).

 Az AUTO vagy a TIMER üzem aktiválása esetén megjelenik a 
jelenlegi légszállítás valódi értékei, az AIR FLOW által beállított fogyasztás 
értékétől függetlenül.

1
 Az  és  gombok segítségével állitsa be a kívánt sebességet.

 Utána nyomja meg az  ENTER  gombot.
 Főmenübe való módosítások mentése nélküli visszatéréshez 

nyomja meg az  EXIT  gombot.

4. Hőmérséklet beállítása.

Hőmérséklet beállítása:

 Nyomja meg a TEMPERATURE  gombot.

 DUCT  gomb (csatornabeli hőmérséklet) és ROOM  
gomb (helyiségbeli hőmérséklet) segítségével válassza ki a beállitandó 
hőmérséklet értéket.

25
 Kivánt hőmérsékletet  és  gombok segítségével állítsa be.

 Utána nyomja meg az  ENTER  gombot.
 Főmenübe való módositások mentése nélküli visszatéréshez 

nyomja meg az  EXIT  gombot.
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7

5. Felhasználói  menü.

Felhasználói menü létrehozása a vezérlőegység főmenüben található  

MENU  gomb segítségével lehetséges.

Felhasználói menü tartalmazza a berendezés különböző 
paramétereinek beállításához szükséges funkciókat: 

ENG. MENU- Bejelentkezés a mérnőki menübe.
Jelszóval védett menü.
AUTO ADJUST - időrendi üzemmód beállitása.
DATE AND TIME- dátum és idő  beállítása.
TIMER ADJUST.  - a működés sebességének és idejének az időzitő 

szerinti beállitása.
MOTOR HOURS - a szűrő cseréig való üzemóra beállítása.
EXIT - a főmenübe  visszatérés  gomb.

6. Mérnöki menü.

A mérnöki menübe való belépés a vezérlőegység felhasználói 

menüjében található  ENG. MENU  gomb segítségével  történik.

 Mérnöki menü létrehozásához meg kell adni a jelszót  
(alapértelmezés szerint  - 1111).

 Nyomja meg az OK-t. 

 A jelszó módositásához használjon a RESET  gombot. 
RESET gombbbal a jelszó mező törölhető.

 A felhasználói menübe visszatéréshez nyomja meg az EXIT  
gombot.

 Ha módosítást követően  a jelszót elfelejtette (lásd 11. pontot 

«A jelszó változtatása»),  úgy nyomja meg és tartsa a RESET  
gombot addig, amíg egy hosszú hangjelzés meg nem szólal (20 kattintás, 
kb. 20 másodperc). Ez visszaállítja  az alapértelmezés szerinti  (1111) 
jelszót. 
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8 PU SENS 01 

A mérnöki menüben való navigáció elvégezhető a következő 
gombok segitségével:

 - feljebb a listán.

 - lejjebb a listán.

 - válasszon az opciók listájából.

 - térjen vissza a felhasználói menübe.

7. Légszállítás beállítása.

40

40

70

70

99

99

 A mérnöki menü listáján válassza ki  az AIR FLOW SETTING  pontot 

és  nyomja meg az ENTER   gombot.
 Válassza ki a változtatandó sebesség értékét,  (téglalappal kiemelt 

érték).

 Az  és   gombok segítségével állítsa be a ventilátor 
mindegyik sebességfokozatára vonatkozó légszállítást. 

 A légszállítás beállítható a ventilátor maximális kapacitás 
százalékában. 

 A mérnöki menübe módosítások mentése nélküli visszatéréshez 

nyomja meg az EXIT  gombot.

8. Hőmérséklet érzékelő.

 A fütésvezérlő érzékelő kiválasztásához a mérnöki menü listáján  
válassza ki a  TEMPERATURE SENSOR pontot és nyomja meg az ENTER 

 gombot.
 Válassza ki a szükséges érzékelőt. 

 Nyomja meg az  ENTER  gombot. 
 A mérnöki menübe módositások mentése nélküli visszatéréshez 

nyomja meg az EXIT  gombot.
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9. Nyelv kiválasztása.

 A vezérlőegység menü nyelvének kiválasztásához a mérnöki menü 
listáján válassza ki a LANGUAGE pontot és nyomja meg az ENTER 

 gombot.
 Válassza ki a szükséges nyelvet. 

 Nyomja meg az ENTER  gombot.  
 A mérnöki menübe módosítások mentés nélküli visszatéréshez 

nyomja meg az EXIT  gombot.

10.  További lehetőségek.

 A mérnöki menü listáján válassza ki az  EXTRA OPTIONS pontot és 

nyomja meg az ENTER  gombot.
 A SUPPLY FAN OFF üzemmód a rekuperátor fagyás elleni védelmét 

biztosítja  és csak a HEATING CONTROL opció kikapcsolt helyzetében 
aktiválható. 

 A fagyás védelmi pont kiválasztásához a  HEATING CONTROL 
pontot kikapcsolt OFF helyzetbe kell helyezni. Az adott funkció 
beállitásához a SUPPLY FAN OFF MODE üzemmódban válassza  az ON 
opciót. 

 A páratartlom érzékelő kiválasztásához a HUMIDITY SENSOR 
SELECTION  menüben a csatorna érzékelőre   «1» értéket-, a helyiségbeli 
érzékelőre - «2» értéket állitson be.  

Bypass üzemmód kiválasztásához  a szokásos üzemmódban állítson 
be a rekuperátor befogyását megakadályozó «1» értékét, vagy BYPASS 
OPERATION MODE menüben szellőztetési üzemmódban történő 
bypass nyitásához -  «2» értéket. 

 A mérnöki menübe módositások mentés nélküli visszatéréshez 

nyomja meg az EXIT  gombot.

5
5
-1

 A  SUPPLY FAN OFF pontban történő  «ON»  kiválasztásakor a 
vezérlőegység átáll  a «SUPPLY FAN OFF MODE  beállitás» álapotba.

 Megfelelő mező lenyomásával válassza ki a  WORKING HOURS, 
DOWNTIME és a SWITCH-OFF TEMPERATURE pontok közül az egyiket 
(a hőmérséklet beállitása a külső hőmérsékletérzékelő szerint  0 °C és 
-30 °C közöttt beállítandó). 

 A konkrét érték beállitása  és  gombok segítségével 
történik.

 Beállítások megerősítéséhez nyomja meg az ENTER   
gombot. 

 A mérnöki menübe történő módositások mentés nélküli 

visszatéréshez nyomja meg az EXIT  gombot.
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10 PU SENS 01 

11. A jelszó megváltoztatása.

 A mérnöki menü listáján válassza ki a PASSWORD CHANGE és 

nyomja meg az ENTER  gombot.
 Ezután  írja be a mérnöki menübe való belépést biztosító új jelszót.
 Nyomja meg az OK-t. 

 Jelszó módosításához nyomja meg RESET  gombot.  Az 
ENTER NEW PASSWORD mező ki lesz törölve. 

 A mérnöki menübe visszatéréshez nyomja meg az EXIT  gombot.

12. Várakozási üzemmód beállítása.

1 20

 A mérnöki menü listáján válassza ki a STANDBY MODE pontot és 

nyomja meg az ENTER  gombot.

 Ezután  és gombok segitségével válassza ki «0» 
-t (a berendezésk kikapcsolási üzemmódot) vagy «1» -t (várakozási 
üzemmód bekapcsolása).

Várakozási üzemmódban a berendezés első sebességgel működik a 
megadott hőmérsékleten.

 Nyomja meg az ENTER  gombot. 
 A mérnöki menübe való módosítások mentés nélküli visszatéréshez 

nyomja meg az EXIT  gombot.

13. Megjelenítő fényerejének beállítása.

50 1

 A mérnöki menü listáján válassza ki a BRIGHTNESS ADJUSTMENT 

pontot és nyomja meg az ENTER  gombot.

 Ezután  és  gombok segitségével állítsa be az üzemi 
és a hibernált üzemmód fényerejét. Az utolsó megnyomás követően 30 
mp-cel  a vezérlőegység átáll a hibernált üzemmódba. 

 Nyomja meg az ENTER  gombot. 
 A mérnöki menübe való módosítások mentés nélküli visszatéréshez 

nyomja meg az EXIT  gombot.

14. Páraérzékelő beaállítása.

50

 A Páratartalom beszabályozásához válassza ki a páratartalom 

érzékelő tipusát: DUCT  (csatornabeli páratartlom érzékelő - 
egy opciónális készülék, nem része az alapcsomagnak) vagy ROOM 

 , helyiségbeli érzékelő.

 Ezután  és  gombok segítségével állatsa be a kívánt 
páratartalom értékét.

 Nyomja meg az ENTER  gombot. 
 A mérnöki menübe való módositások mentés nélküli visszatéréshez 

nyomja meg az EXIT  gombot.
Páratartalom érzékelő szerinti üzemmódban a legkisebb légszállítás 

az első sebesség fokozattal lesz azonos.
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15. Hibák ellenőrzése.

 Tájékoztatásul az utolsónak megesett hibáról a mérnöki menü 
listáján válassza ki az  ERROR CONTROL pontot és nyomja meg az 

ENTER  gombot.
 Kijelzőn megjelenik a dátum és a hiba kódja.

 A mérnöki menübe visszatéréshez nyomja meg az EXIT  
gombot.

 A hibák leírását lásd a lenti táblázatban.

16. A vezérlőegység hőmérsékletérzékelő beállítása.

6

 Vezérlőegység hőmérsékletérzékelő jelzés értékeinek 
korrigálása érdekében  a mérnöki menü listáján válassza ki a 
TEMPERATURE CORRECTION pontot és nyomja meg az ENTER 

 gombot.

 Ezután  és  gombok segítségével végezze el 
a vezérlőegységbe szerelt helyiségbeli hőmérsékletérzékelő 
hőmérséklet helyesbítését.

 Hőmérsékletérzékelő gyárilag beállitott helyesbítési értéke  
-6 °C.

 A mérnöki menübe való módosítások mentés nélküli 

visszatéréshez nyomja meg az EXIT  gombot.

17. Az alapértelmezett beállítások.

 Vezérlőegység gyári beállitásokhoz való visszatéréséhez  a 
mérnöki menü listáján válassza ki a DEFAULT SETTINGS  pontot 

és nyomja meg az ENTER  gombot.

 A törlés megerősítéséhez nyomja meg az ENTER  
gombot.

 A mérnöki menübe való módositások mentés  nélküli 

visszatéréshez nyomja meg az EXIT  gombot.
 Az alapértelmezett beállitásokat  lásd a lenti táblázatban. 

18. A jelenlegi hőmérsékletet megtekintése.

6
15
20

OFF
OFF

 A jelenlegi hőmérséklet értékek megtekintéséhez a mérnöki 
menü listáján válassza ki a CURRENT TEMPERATURES  pontot és 

nyomja meg az ENTER  gombot.
 A kijelzőn megjelenik a hőmérsékletre vonatkozó,  aktuális 

pillanatban érvényes összes információ. 
Az OFF kijelzés ott jelenik meg, ahol a berendezésből hiányzik 

valamilyen hőmérsékletérzékelő.

 A mérnöki menübe visszatéréshez nyomja meg az EXIT  
gombot.
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12 PU SENS 01 

19. AUTO üzemmód (időrend szerinti üzemelés).

AUTO üzemmód rendeltetése a berendezés időrend szerinti 
üzemeltetése. Meghatározott időintervállumban a berendezés 
beállitott sebességen és megadott hőmérséklet mellett  fog 
működni. Munkaintervállumok között a berendezés átáll várakozási 
Standby üzemmódba. 

 Vezérlőegység főmenüben történő  «AUTO üzemmód» 

bekapcsolásához nyomja meg az AUTO  gombot. Pipával 

kiemelt AUTO  gomb   jelzi az AUTO üzemmód aktiválását. 

 Az AUTO üzemmód beállitásához a  gomb (lásd az 5. 
pontot) lenyomásával menjen a felhasználói menübe és nyomja 

meg az AUTO ADJUST   gombot.
 Aktiv TIMER üzemmódban az AUTO üzemmód nem aktiv, 

amennyiben a prioritása alacsonyabb.

08 15 08 45 3 23
09 15 09 55 2 21
11 45 12 15 3 21
13 00 14 00 1 22
15 10 16 00 3 23
18 25 20 55 2 20

 Válassza ki az AUTO üzemmódra beállitandó hét napját. Az 
adott menübe való belépéskor a hét folyó napjának beállitása 
automatikusan történik. A hét napjának megváltozásához nyomja 
meg a DAY mezőt.

 Ezután a  és  gombok segítségével a megfelelő 
paraméter lenyomásával állítsa a kiválasztott napra vonatkozó időt, 
légszállítást és  hőmérsékletet.

 Munkaintervállumok között a berendezés a várakozási 
üzemmód opciójától függően átáll a várakozási üzemmódba vagy 
kikapcsolódik.

 A mérnöki menübe visszatéréshez és a  megadott paraméterek 

automatikus elmentéséhez  nyomja meg az EXIT  gombot.

20. Időzítő

 Az időzitő a vezérlőegység főmenüben történő bekapcsolásához 

meg kell nyomni a  TIMER  gombot.

 Az időzítő beállításához a  gomb (lásd az 5. pontot) 
lenyomásával menjen át a felhasználkói menübe és nyomja meg a 

TIMER ADJUST  gombot.

  TIMER funkció aktiválása után a  gomb ki lesz 
emelve pipával.

 Az  AUTO és a  TIMER egyidejű aktiválásuk esetén  a TIMER, 
mint magasabb prioritású funkció, fog működni.  

 Bekapcsolt páratartalom ellenőrzési üzemmódban időzitő 
aktiválása nem lehetséges.
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 Ezután a  és  gombok segitségével  állitsa be az időt, 
a légszállítást és a levegő hőmérsékletét.

 A paraméterek megerősítéséhez nyomja meg az  ENTER 

 gombot.
 A mérnöki menübe való módosítások mentés nélküli 

visszatéréshez nyomja meg az EXIT  gombot.

21. Üzemóra.

MOTOR HOURS funkció rendeletése a szűrők cseréjének 
vagy tisztítás gyakoriságának beállítása. Az előre meghatározott 
idő lejártakor a vezérlőegységen megjelenik egy figyelmeztetés a 
szűrők cseréjének vagy tisztításának szükségességéről. Az üzenet 
naponta egyszer jelenik meg. A RESET gomb lenyomásával az 
üzemóra nullázodik.

 A  MOTOR HOURS  funkció beállításához a  gomb 
lenyomásával (lásd az 5. pontot) menjen be felhasználói menübe 

és nyomja meg a  MOTOR HOURS  gombot.

4000

2569

 Ezután a  és  gombok segítségével  állítsa be  a 
szűrők cseréjének gyakoriságát.  

 Az OPERATING HOURS ablak megjeleníti a szűrők telepítése 
óta eltelt időt. 

 Szűrő kicserélése után myomja meg a  RESET  gombot.
 A mérnöki menübe való visszatéréshez és a  változások 

elmentéséhez  nyomja meg az EXIT  gombot.

22. Hibák.

 A berendezés működésével kapcsolatos zavar esetén a 
vezérlőegységen megjelenik a megfelelő hibaüzenet.  

 Az ERROR LIST-be való átmenet érdekében nyomja meg az 

EXIT  gombot.
 Az ERROR LIST hozzáférhető a mérnöki menün keresztül is.
 A lehetséges hibák felsorolását lásd  a lenti táblázatban.
 Hiba üzenet megjelenik 30 mp-ként addig, amig fennáll a 

rendszerzavar. 
A hiba törléséhez a berendezést kapcsolja ki, és a hiba 

felszámolása után kapcsolja be. 
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HIBA 
KÓDJA

FŰTŐ TIPUSA

ELEKTROMOS VIZFŰTÉSŰ

TE1 Külső hőmérsékletérzékelő meghibásodása.

TE2 Rekuperátor befagyásvédelmi hőmérsékletérzékelő meghibásodása. 

TE3 Visszatérő hőhorfozó hőmérsékletérzékelő 
meghibásodása.

TE4 Fűtőkészülék befagyasát jelző hőmérsékletérzékelő 
meghibásodása.

TE5 Csatorna hőmérsékletérzékelő meghibásodása. 

MIN Befúvó ventilátor meghibásodása.

MEX Elszivó ventilátor meghibásodása.

ERP Kommunikációs hiba vezérlőegységgel.

DI1 Jelt ad a TK 60 túlmelegedés érzékelő.

DI2 Jelt ad a tűzjelző érzékelő.

DI3 Jelt ad a TK 90 túlmelegedés érzékelő.

D15 Meghibásodott a viznyomás érzékelő.

PARAMÉTER ALAPÉRTELMEZÉS SZERINT MÉRTÉKEGYSÉG

Légfogyasztás 1 -

Hőmérséklet
Catornába való 25

°C
Helyiség 20

Sebesség szerinti légfogyasztás 
beállitása

Beáramlás 1. sebesség 40%, 2. sebesség 70%,  
3. sebesség 99%

%
Elszivás 1 sebesség 40%, 2 sebesség 70%,  

3 sebesség 99%
Hőmérséklet érzékelő Csatornába való -
Nyelv kiválasztása English -

További lehetőségek

Fűtés vezérlése Off On / Off 
Befúvó ventilátor kikapcsolása Off On / Off 
Páratartalom érzékelő 
kiválasztása 2 -

Bypass üzemmód 1 -

Befúvó ventilátor kikapcsolási 
üzemmódja

Munkaidő 20 mp
Állásidő 5 mp
Kikapcsolási hőmérséklet +3 °C

Várakozási üzemmód beállitása
Légfogyasztás 1 -
Hőmérséklet 20 °C

Megjelenitő fényerő beállitása
Munkaüzem 50 -
Hibernált 1 -

Páratartalom értékének beadása
Csatornába való 50 %

Helyiség 50 %
Hőmérséklet érzékelő korrigálása -6 °C

Időzitő beállitása

Óra 01 Óra
Perc 00 Másodperc
Légfogyasztás 1 -
Hőmérséklet 20 °C

Munkaidő Beállitás 3000 Óra

HIBAKÓDOK LEÍRÁSA

GYÁRI BEÁLLITÁSOK
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