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 BL-MP-24ETN - להעהוראות הפ
 

  הפעלת/כיבוי הטרמוסטט
  –להפעלת הטרמוסטט  [On]לחץ על לחצן  

  ופיע בתצוגה.ת "ON" המילה
  –הטרמוסטט  כיבויל [Off]לחץ על לחצן  

 ופיע בתצוגה.ת "OFF" המילה
 

 כיוון טמפרטורה רצויה
 הטמפרטורה הרצויה תוצג. – [-]או  [+]לחץ על הלחצנים  
 כוון את הטמפרטורה הרצויה. [-]או  [+]לחצנים הבאמצעות  

 

 בחירת מצבי עבודה
 לבחירת מצב עבודה: [Mode]לחץ על לחצן  

 .תופיע בתצוגה "Cool"המילה   קירור •
 .תופיע בתצוגה "Heat"המילה   חימום •

  

 (AUTO FAN)הפעלת מפוח לפי דרישה 
יופיעו  "Auto Fan"מילים ה - להפעלת מפוח לפי דרישה לחימום ולקירור [Fan]לחץ על לחצן  

 בתצוגה.
על לחצן  פעם נוספתלהפעלת המפוח באופן קבוע ללא התייחסות לדרישת חימום או קירור, לחץ  

[Fan] -  המילים"Auto Fan" .יעלמו מהתצוגה 
 

 נעילת לחצנים
האותיות  –להפעלת נעילת הלחצנים  [On/Off]שניות על לחצן  15-לחץ לחיצה ארוכה למשך כ 

"LC" פיעו בתצוגה.יו 
 .[On/Off]לשחרור הנעילה, לחץ לחיצה ארוכה נוספת על לחצן  
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 BL-MP-ETN24 -הגדרות טכנאי 
  

 .10°C-כוון את הטמפרטורה הרצויה ל 
 

  גבול טמפרטורה לקירור
והמילה גבול הטמפרטורה לחימום  –שניות  10לחוץ למשך  ]Modeהחזק את לחצן [ - 

"Heat" יופיעו בתצוגה.  

  ).30°C(ברירת מחדל  לחימוםכוון את גבול הטמפרטורה  ]-[ -[+] ובאמצעות הלחצנים  - 
  

  גבול טמפרטורה לחימום
יופיעו  "Cool"והמילה  לקירורגבול הטמפרטורה  -] פעם נוספת Modeלחץ על לחצן [ - 

  .בתצוגה

  ).10°Cכוון את גבול הטמפרטורה לחימום (ברירת מחדל  ]-[ -[+] ובאמצעות הלחצנים  - 
  

Offset – כיול טמפרטורה נמדדת  
  (כיול מדידת טמפ') יופיע בתצוגה. OFFSET-ה –] פעם נוספת Modeלחץ על לחצן [ - 

  ).6°C+…6-(תחום  OFFSET-כוון את ה ]-[ -[+] ובאמצעות הלחצנים  - 
 

 פעם נוספת לחזרה לתצוגה רגילה. [Mode]לחץ על לחצן  
  

  
 הפרופורציונלית היציאשל הה/סגירה כיוון זמן פתיח

 תארבעבעל העליון  DIP SWITCH-ה( DIP SWITCH S2פתח את הטרמוסטט ואתר את  
 מתגים)ה

 .ONלמצב  S2.3העבר את מתג  
 .(בעשרות שניות) /סגירה של היציאה הפרופורציונליתהפתיחהסגור את הטרמוסטט, וכוון את זמן  

  שניות. 20מחדל רירת ב, שניות 400…10תחום 
 .וכדו' שניות 400 = "40, "שניות 20 = "2"שניות,  10 = "1"דוגמה: 

  .OFFלמצב  S2.3החזר את מתג  


