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. Tamam

. Menü

. Start / Stop

. Otomatik / Manuel

. Ýptal

. Yukarý Ayar

. Sýcaklýk Arttýrma

. Aþaðý Ayar

. Sýcaklýk Azaltma



Saat Gösterimi: Açýlýþta cihaz otomatik çalýþma þekliyle baþlar ve ekranda yukaridaki gibi 
aktif saati gösterir. Bu çalýþma þeklindeyken yukarý ya da aþaðý tuþuna basýlýrsa, ekranda
önce açýlýþ saati daha sonra kapanýþ saati gözükecektir.

Sýcaklýk Gösterimi: Ekranda aktif saat yazýlýyken           tuþuna basýlarak
manuel çalýþma þekline geçilir ve artýk ekranda sýcaklýk deðeri gösterilir. Bu çalýþma þeklinde 
       tuþuna basýlarak set edilen deðere göre çýkýþ  açýlabilir ya da kapatýlabilir.

Sýcaklýk Ayarý: Ekranda saat ya da sýcaklýk yazýlýyken yukarý veya aþaðý tuþunu kullanarak 
istenen sýcaklýk set edilir.

MENÜLER: 
OM100-TMR,  toplam yedi adet menüye sahiptir.
Menüye eriþim için otomatik çalýþma þeklinde yani ekranda saat yazýlý iken        tuþuna 
basýlmasý gerekir. Yukarý ve aþaðý tuþlarýyla set deðeri deðiþtirilir ve  tamam tuþuna
basýlýþýnda Bu deðer hafýzaya alýnýr. 

Saat ayarý: OM100-TMR,  otomatik çalýþma þeklinde devreye gireceði saat tanýmlanýr.

Çalýþma Saati ayarý: 
tanýmlanýr.

OM100-TMR,otomatik çalýþma þeklinde devrede kalacaðý süre 

Aktif Saat  Ayarý: otomatik çalýþma þeklinde ekranda yazan, otomatik çalýþma
için  gerekli olan gerçek saat  ayarlanýr.
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Üst Sýnýr: Isýtýcýya verilebilecek en yüksek sýcaklýk limiti tanýmlanýr. 
Manuel çalýþmada burada belirtilen deðerden daha yüksek bir deðer girilemez.

Kilit : 

Bunlar ; 
  0 - Tuþlar açýk
  1 - Menüye giriþ iptal
  2 - Menüye giriþ ve sýcaklýk arttýrma / eksiltme tuþlarýný iptal eder.

Kilitlenen tuþlarý açmak için  cihaz kapalýyken iptal tuþuna basýlý tutulur ve enerji
tuþa basýlýyken verilir. Bu þekilde kilitler kaldýrýlýr. Ýptal tuþu yerine  onay tuþuna 
basýlýrsa bu kez fabrika ayarlarýna dönüþ yapýlýr.

OM100-TMR,istenirse tuþlarý kilitleyebilir. Bunun için üç  farklý deðer alýr.

Alt  Sýnýr: Isýtýcýya verilebilecek en alt sýcaklýk limiti tanýmlanýr. 
Manuel çalýþmada burada belirtilen deðerden daha düþük bir deðer girilemez.

Sýcaklýk Deðeri: Isýtýcýnýn ulaþmasý istenen sýcaklýk deðeridir. 
Manuel çalýþmada set edilen sýcaklýk deðeriyle ayný iþlevi görür.
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