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Інструкція контролера потужності

Терморегулятор обладнано однією мультифункціональною кнопкою для управління та індикатором з 4-х світлодіодів для відображення поточного режиму роботи.
max

Контролер працює як 4-ступеневий регулятор
потужності з наступними рівнями:
25%, 50%, 75%, 100% потужності та вимкнено.
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Режими перемикаються кнопкою по колу один за
одним та відображаються відповідними світлодіодами:
1 нижній зелений світлодіод – потужність 25%
2 нижній зелених світлодіода - потужність 50%
3 нижній зелених світлодіода - потужність 75%
1 червоний верхній світлодіод – ТАЙМЕР на 3 години - потужність
100%.
Для ввімкнення режиму «Таймер» тисніть кнопку > 2 секунд поки не
засвітиться верхній червоний індикатор.
Вмикається максимальна потужність на 3 години, після чого нагрів
або вимикаєтья повністю, або перейде в економний режим 25%
потужності (в залежності від налаштувань).
Підчас роботи Таймера блимає червоний індикатор.
Щоб змінити режим вимкнення Таймера необхідно утримуючи кнопку більше 2с вимкнути і одразу ввімкнути живлення.
Один спалах світлодіода – перехід на економний режим,
два спалахи – повне вимкнення.
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Инструкция контроллера мощности

Терморегулятор оснащен одной мультифункциональной
кнопкой для управления и индикатором 4-х светодиодов
для отображения текущего режима работы.
max

Контроллер работает как 4-ступенчатый регулятор
мощности со следующими уровнями:
25%, 50%, 75%, 100% мощности и отключен.
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Режимы переключаются кнопкой по кругу друг за другом и отображаются соответствующими светодиодами:
1 нижний зеленый светодиод - мощность 25%
2 нижних зеленых светодиода - мощность 50%
3 нижних зеленых светодиода - мощность 75%
1 красный верхний светодиод - ТАЙМЕР на 3:00 - мощность 100%
Для включения режима «Таймер» жмите кнопку> 2 секунд пока не загорится верхний красный индикатор.
Включается максимальная мощность на 3:00, после чего нагрев или
выключается полностью или перейдет в экономный режим 25%
мощности (в зависимости от настроек).
Во время работы Таймера мигает красный индикатор.
Чтобы изменить режим выключения таймера необходимо удерживая
кнопку более 2с выключить и сразу включить питание.
Одна вспышка светодиода - переход на экономный режим,
две вспышки - полное выключение.

