
Návod k obsluze
T330 - Zásuvkový termostat TH-926T analogový  

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: 

Kontinuálně nastavitelná teplota 5-30°C potenciometrem, vypínač ON-OFF, jednoduché 
ovládání, možnost nastavení inverzního režimu pro chlazení, 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.

Použití:

1. Připojte zařízení a zapněte vypínač do polohy zapnuto.
2. Zvolte teplotu prostřednictvím regulátoru teploty, otočte ve směru nebo proti směru
hodinových ručiček. Můžete nastavit teplotu mezi 5 ° C (40 ° F) ~ 30 ° C (85 ° F).
3. Zapojte přístroj do zásuvky na přední straně. Např. přenosný ohřívač, přenosné A / C atd.
4. Pokud je regulace nastavena na vytápění, rozsvítí se zelená kontrolka. Když teplota v
místnosti dosáhne nastavené teploty, topení se vypne a kontrolka se rozsvítí červeně.
5. Pokud je položka nastavena na chlazení, rozsvítí se zelená kontrolka. Když teplota v
místnosti dosáhne nastavené teploty, chlazení se vypne a kontrolka se rozsvítí červeně.
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spínač On/Off 
(Power)

Kontrolka 
vytápění/chlazení Regulátor teploty

NASTAVENÍ:
1. Odpojte jednotku a obraťte na zadní stranu přístroje. V horním pravém rohu jsou dvířka.
Dvířka otevřete. K dispozici jsou dvě přípojky. Vyberte přípojku podle zakreslení níže a
nastavte vytápění nebo chlazení. Výchozí nastavení je vytápění. Viz Obr. 2.
2. Po výběru přípojky vytápění / chlazení zavřete dvířka prostoru pevně, aby nedošlo k
nebezpečí.
Obr. 2

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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