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virtakatkaisin vasemmanpuoleinen oikeanpuoleinen vahvistuspainike 

painike   painike 

 

 

1. Vesipumppu: vaihtovirta 220 V / 1,5 hv 
2. Termostaattinen lämmitys: vaihtovirta 220 V / 1500 W 
3. Puhallin: vaihtovirta 220/300 W 
4. Peruslamppu: tasavirta 12V / 1 Wx2 
5. Otsoni: tasavirta 12 V / 6 W 
6. Kaiutin: 8 Ω / 14 W 

 

 
 

Mitä tahansa toimintapainiketta painettaessa kuuluu ääni „di…“ 
 

1. “ ” VIRTA 

Säädin käynnistetään painamalla -painiketta kaksi sekuntia, samalla syttyy lamppu, säädin 
kytketään pois päältä painamalla kuvaketta uudelleen. 
 

2. LAMPPU 

Kun järjestelmä on kytketty päälle, paina toistuvasti - tai  -painikkeita kunnes kursori on 

siirtynyt   -painikkeelle, sen jälkeen paina  -painiketta, lamppu syttyy, lamppu kytketään 

pois päältä painamalla vielä kerran -painiketta. 
 

3. LUKKO 

 

Jos ohjausnäyttöä ei käytetä kolmen minuutin aikana, lukittuvat kaikki painikkeet lukuunottamatta 

LOCK-painiketta (lukko), LCD-näytöllä näytetään „LOCK“ (lukko) 

 

Painikkeiden lukitus avataan painamalla mitä tahansa painiketta kolmen sekunnin ajan, painikkeet 

avautuvat „di…“-äänimerkin jälkeen, „LOCK“ (lukko) kuvake häviää.

 
5. Otsoni (kun FM-radio on kytketty päälle, kytketään otsoni automaattisesti pois päältä) 

 Kun järjestelmä on kytketty päälle, paina toistuvasti -,   , -painikkeita kunnes kursori on siirtynyt  

-painikkeelle, sen jälkeen paina otsonin käynnistämiseksi -painiketta. LCD-kuvake näytetään 

muutosten mukaisesti. Otsoni kytketään pois päältä painamalla uudelleen   -painiketta. 

 Otsoni kytkeytyy automaattisesti pois päältä kymmenminuuttisen toiminnan jälkeen. 
 

6. Puhallin 

Kun järjestelmä on kytketty päälle, paina toistuvasti - ,  -painikkeita kunnes kursori on siirtynyt  

-kuvakkeelle, sen jälkeen käynnistä puhallin painamalla   painiketta, kursori alkaa vilkkua, puhallin 

kytketään pois päältä painamalla uudelleen  -painiketta. 

7. Vesipumppu 

 Tämän säätimen veden säätölaite suojaa vesipumppua palamiselta. 

 Kun järjestelmä on kytketty päälle, paina toistuvasti - ,  -painikkeita kunnes kursori on siirtynyt  

 -kuvakkeelle, kun veden taso on saavuttanut säädetyn arvon, käynnistä pumppu painamalla   ” -

painiketta, kursori alkaa vilkkua, vesipumppu kytketään pois päältä painamalla uudelleen painiketta. 

 Veden tason vajottua säädetyn arvon alapuolelle kytkeytyy pumppu pois päältä. 

 Kun vesipumppu on kytketty päälle ja järjestelmä havaitsee, että veden taso on säädettyä arvoa 
matalammalla, kytkeytyy vesipumppu automaattisesti pois päältä. Samaan aikaan alkaa pumpun 
kuvake vilkkua. Järjestelmän havaittua, että veden taso on saavuttanut säädetyn arvon, kuvake 
lopettaa vilkkumisen ja pumppu käynnistyy. 
 

8. FM-radio (kun otsoni on kytketty päälle, kytkeytyy FM automaattisesti pois päältä). 

 FM:n taajuusväli on 87,5 MHz – 108,0 MHz. 

 Kun järjestelmä on kytketty päälle, paina  -,  -painikkeita kunnes kursori on siirtynyt :n 

paikalle ja paina sen jälkeen FM-radiotoiminnon käynnistämiseksi  -painiketta. Samaan aikaan 

näytetään näytöllä juokseva taajuus ja FM-kuvake. FM-toiminto kytketään pois päältä painamalla 

uudelleen -painiketta, juokseva taajuus ja FM-kuvake katoavat näytöltä. 

 Kun FM-toiminto on kytketty päälle, paina  -painiketta kunnes LCD-näytöllä alkavat vilkkua FM- ja 

MHz-kuvakkeet, järjestelmä siirtyy taajuustilaan. 

o Askeleen verran (askeleen pituus = 100 kHz) arvoa vähennetään painamalla -painiketta yli kaksi 

sekuntia, järjestelmä etsii automaattisesti suurempitaajuisia radioasemia, digitaalinen vaihelukko 
lukitsee FM-aseman automaattisesti ja LCD-näytöllä näytetään juokseva taajuus. Sen päästyä raja-
arvoon 108,0 MHz, paina sitä painiketta uudelleen ja taajuus hyppää tasolle 87,5 MHz. 

o Askeleen verran (askeleen pituus = 100 kHz) arvoa vähennetään painamalla  -painiketta yli 

kaksi sekuntia, järjestelmä etsii automaattisesti pienempitaajuisia radioasemia, digitaalinen 
vaihelukko lukitsee FM-aseman automaattisesti ja LCD-näytöllä näytetään radioaseman taajuus. 
Sen saavutettua raja-arvon 87,5 MHz, paina sitä painiketta uudelleen ja taajuus hyppää tasolle 
108,0 MHz. 

 Kun FM-radio on kytketty päälle, paina  -painiketta kunnes LCD-näytöllä alkaa vilkkua VOL-kuvake ja 

sen jälkeen voi äänen voimakkuutta lisätä painamalla  “ ning -painiketta ja äänen voimakkuutta 

vähentää painamalla  -painiketta. Äänen voimakkuuden säätöväli on 0-20, yhteensä 21 tasoa.
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 Radioaseman tallentaminen / valitseminen 

o Radioaseman tallentaminen: kun FM-toiminto on kytketty päälle, valitse tallennettava 

radioasema ja paina  -painiketta, CH-kuvake ja sen alapuolinen numero alkavat vilkkua ja 

sijainti (1 - 18, yhteensä 18) valitaan painamalla  -  -painikkeita, sen jälkeen 

painetaan  -painiketta ja radioaseman taajuus tallennetaan valittuun tallennuspaikkaan. 

LCD-näytöllä näytetään juokseva taajuus. 

O Radioaseman valitseminen: kun FM-toiminto on kytketty päälle, paina   -painiketta ja 
vastaavia tallennettuja radioasemia voi valita tallennettujen radioasemien joukosta (1-18, 

yhteensä 18 radioasemaa)  -ja -painikkeiden avulla. 

o Painamalla  -painiketta pääset varmaan toimitatilaan ja jollet viiden sekunnin aikana paina 

 -  -painikkeita, järjestelmä poistuu siitä tilasta automaattisesti. Tilasta pääsee pois 

myös painamalla  -painiketta. 
 

9. Termostaattinen lämmitys 

 Tämä toiminto toimii vain vesipumpun ollessa päälle kytkettynä. 

Termostaattinen lämmitystoiminto käynnistetään painamalla  -  -painikkeita kunnes 

kursori on siirtynyt  -kuvakkeelle ja sen jälkeen painetaan  -painiketta. 

o Termostaattinen lämmitystoiminto käynnistyy tai pysähtyy veden lämmön ja säädetyn 

lämpötilan mukaisesti (järjestelmän oletuslämpötila on 37 ºC). 

Säätö tapahtuu seuraavasti: 

Jos lämpötila ≥ säätölämpötila +1 ºC , lämmitys loppuu ja LCD-näytön lämmityskuvake alkaa 

vilkkua; 

Jos lämpötila ≤ säätölämpötila -1 ºC , lämmitys käynnistyy ja LCD-näytön 

lämmityskuvake näytetään muutosten mukaisesti. 

 Toiminto pysäytetään painamalla uudelleen  -painiketta. 

 Lämpötilan säätäminen: 

o o Ku termostaattinen lämmitystoiminto on kytketty päälle, paina  -painiketta kunnes 

LCD-näytöllä alkaa vilkkua C-kuvake, sen jälkeen säädä lämpötila painamalla  tai  

painikkeita. Säätämisen aikana näytetään kuvaruudulla säädetty lämpötila ja sen jälkeen 

voidaan lämpötilaa lisätä tai vähentää 1 ºC asteella painamalla kerran  -   -

painikkeita; jos  - tai  --painikkeita painetaan kahta sekuntia kauemmin, lämpötila 

nousee tai laskee nopeudella 1 ºC / 0,5 sekunnissa. Keskeytä säätäminen viideksi 
sekunniksi ja LCD-näytöllä näytetään veden senhetkinen lämpötila ja järjestelmä poistuu 
lämpötilan säätötilasta. 

 

 Lämpötilan säätöväli: 35℃--45℃ 

 

 Lämpötila-anturin rikkouduttua tai jos lämmityslaitetta ei voida käynnistää, näytetään LCD-

näytöllä E1-kuvake ja säädin antaa äänimerkin „di…di“. 


