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P2 - Isıtma - Soğutma Programı:
* Ekranda iç sıcaklık set değeri görünür.
* İç sıcaklık set değeri, arttırma ve azaltma butonlarıyla ayarlanabilir.
* Sıcaklık butonuna bir kez basıldığında iç sıcaklık, iki kez basıldığında dış
sıcaklık değeri görünür. Birkaç saniye sonra tekrar set değeri görünür.
* A/C butonuna basıldığında, iç sıcaklık ayarı (s oğutma) otomatiğe alınır:
- A/C led'i yanar, konvektör led'i söner.
- Fanlar üç devre çalışmaya başlar.
- İç sıcaklık set değerinden yüksekse, 30 s n. sonra A/C çalışmaya başlar.
- İç sıcaklık set değerinden düşükse, A/C kapatılır.
* Konvektör butonuna basıldığında iç sıcaklık ayarı (ısıtma) otomatiğe alınır:
- Konvektör led'i yanar, A/C led'i söner.
- İç sıcaklık set değerinden düşükse, konvektör vanas ı açılır (farka göre
kademeli).
- İç sıcaklık set değerine eşit ya da yüksekse vana kapatılır.
P3 - Sadece Soğutma Programı:
* P2 programından farklı olarak, konvektör butonu aktif değildir.
* Sadece soğutma fonksiyonları kullanılabilir.
P4 - Ö n (şoför) Kontrol Isıtma - Soğutma Programı:
* Bu programda sıcaklık sensörleri devre dışıdır. Ekranda (- -) görünür. Set
değeri ayarlanmaz. A/C veya konvektör vanası elle açılıp kapatılır.
* A/C butonuna basıldığında şoförün kliması çalıştırılır. Vana kapatılır.
* Konvektör butonuna basıldığında ısıtma moduna geçer, A/C kapatılır.
- Ekranda vana kademesi (00: Tam kapalı, 05: Tam açık) görünür.
P5 - Sadece Isıtma Programı:
* P2 programından farklı olarak, A/C butonu aktif değildir.
* Sadece ısıtma fonksiyonları kullanılabilir.

Not: Çıkışlar max. 0.8A'dir.
Açılış testi (tE): Cihaz ilk açıldığında vanayı test eder. Bir kaç saniye sonra tE
yazısı sönmüyorsa vana ile ilgili bir sorun var demektir. Bu durumda vananın
bağlantılarını kontrol edin. Testi atlamak için Konvektör butonuna basın.
PROGRAM SEÇENEKLERİ:
P2 : Isıtma - Soğutma
P3 : Sadece soğutma
P4 : Ön (şoför) kontrol ısıtma - soğutma
P5 : Sadece ısıtma
PROGRAM DEĞİŞTİRME:
1- Sıcaklık butonuna basıp-bırakın, hemen ardından klape butonuna
basıp-bırakın.
2- Arttırma veya azaltma butonlarıyla program seçilir.
3- Sıcaklık butonuna basarak seçilen program onaylanır.

MANUEL ÇALIŞTIRMA:
CC : Sürekli soğutma
Arıza durumunda sürekli soğutma modunu açmak için göstergede “CC” yazana
kadar set değerini azaltın. Klimayı açıp kapatmak için A/C butonuna bas ın.
HH : Sürekli ısıtma
Arıza durumunda sürekli ısıtma modunu açmak için göstergede “HH" yazana
kadar set değerini artırın. Vanayı açıp kapatmak için Konvektör butonuna basın.
HATA KODLARI:
E0 : Vana hatası
E1 : İç sıcaklık sensörü hatası
E2 : Dış sıcaklık sensörü hatası
E3 : Vana potansiyometre hatası

