دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی ترموستات هانیول : T6861
ترموستات دیجیتال غیر برنامه ریزی
نکات نصب:
ترموستات را حدود  5فوت ( 1/5متر) باالتر از سطح و محلی که گردش هوای مناسبی دارد نصب کنید.
توجه فرمایید ترموستات را پشت درب یا گوشه اتاق نصب نشود .همچچنین ترموستات ها جایی نصب نشوند که تحت تأثیر از هوای گرم
یا سرد قرار بگیرند.
اطمینان حاصل شود که پکیج ترموستات هانیول  T6861شامل یک ترموستات دیجیتال ،جعبه انرژی الکتریکی و کابل و پیچ باشد.
نصب و راه اندازی ترموستات هانیول T6861
ابتدا سیم های برق را درون ترمینال کنید ،و سپس پیچ هر ترمینال بسته شود .سپس جعبه برق را درون جعبه اتصال قرار دهید.
جهت راه اندازی ترموستات هانیول  T6861ابتدا دکمه
با استفاده از

و

را به مدت سه ثانیه نگه دارید تا وارد حالت راه اندازای شوید.

و تنظیمات را تغییر دهید .جهت رفتن به دستورات بعدی می توان از کلیک

خروج از تنظیمات دکمه

و

را به مدت سه ثانیه نگه دارید.

شماره

توضیحات

1

نوع سیستم

5

سنسور از راه دور

9

مقیاس دما

10

نوع کنترل فن

11

تنظیمات دمای نمایشگر

19

حالت نمایش دما

امکانات
 – 0فقط گرما
 – 1فقط سرما
 – 2دو راهه دستی
 – 4چهار راهه دستی
 – 5چهار راهه اتوماتیک
 – 0سنسور رو کار
 – 1از راه دور
 – 0درجه فارنهایت
 – 1درجه سلسیوس
 – 0فقط گردشی
 – 1فقط ثابت
 – 2به انتخاب کاربر گردشی یا ثابت باشد
 0درجه سانتی گراد (پیش فرض)
 0/5درجه سانتی گراد ()1 F
 1درجه سانتی گراد ()2 F
 1/5درجه سانتی گراد ()3 F
 2درجه سانتی گراد ()4 F
 – 0نمایش دمای اتاق
 – 1نمایش دمای تنظیم شده
 – 2نمایش هر دو (پیش فرض)

استفاده کرد .برای ذخیره سازی و

20

توقف بازه گرمایی

 10-32درجه سانتی گراد به صورت پیش فرض
 32درجه سانتی گراد ( 50-90درجه فارنهایت)

21

توقف بازه سرمایی

 10-32درجه سانتی گراد به صورت پیش فرض
 10درجه سانتی گراد ( 50-90درجه فارنهایت)

22

قفل کلیدها

22

محافظت سرما

 – 0تمام کلیدها باز است
 – 1کلید سیستم قفل می باشد
 – 2کلید سیستم و فن قفل می باشد
 – 3تمامی کلید ها قفل می باشد
 – 0غیرفعال
 - 1فعال

مثال  :فرض کنید می خواهید قفل کلید ترموستات را فعال کنید .ابتدا هر دو دکمه ذکر شده را به مدت  3ثانیه
نگه داشته تا وارد تنظیمات (  ) Setupشوید .سپس شماره نشانگر را با استفاده از دکمه باال و پایین روی عدد 22
قرار دهید و به مرحله بعد می رویم ( .دکمه

)

سپس با توجه به جدول می خواهیم تمام کلید ها قفل شود لذا عدد نشانگر را روی  0قرار می دهیم و سپس از
تنظیمات خارج می شویم ( .دکمه

و

به شکل همزمان )

