
Hei! Tässä lyhyt ohje koneen ohjainyksikön perustoimintoihin. 
 
Ohjainpaneelissa on neljä nappia: nuolet ylös ja alas (niillä liikutaan valikossa), kääntyvä nuoli (enter, jolla 
kuitataan jokainen valinta ja mennään sisään valikkoihin) ja esc-nappi, jolla peruutetaan.  
 
1. Kellonajan, päivämäärän ja viikonpäivän valinta sekä viikkokellon ohjelmointi 
Paina enter ja selaa valikosta nuolinäppäimellä kohta "time / date", paina enter. Valitse nuolilla "clock", paina 
enter ja valitse kellonaika nuolinäppäimillä ja kuittaamalla ensin tunnit enterillä, sitten minuutit ja enter. 
Valitse päivämäärä "date" nuolinäppäimillä ja paina enter. Valitse päivämäärä nuolinäppäimillä ja kuittaa joka 
valinta enterillä. Valitse vielä viikonpäivä "day" viikkokellon ohjelmointia varten: valitse oikea päivä nuolilla ja 
kuittaa enterillä. 
 
Valitse nuolilla valikosta viikkokello "calendar" ja kuittaa enterillä. Näkyviin tulee viikonpäivät valitse nuolilla 
päivä kerrallaan ja mene sisään painamalla enter. Jokaiselle päivälle voi tallentaa viikkokelloon useita eri 
toimintoja. Valitse kellonaika tunnit ja minuutit kerrallaan ja kuittaa enterillä, viimeiseksi valitse 
nuolinäppäimillä toiminto kyseiselle ajalle: daymode, (mahdollista valita myös night mode tai stand by) ja 
kuittaa enterillä. Sitten sammutusajankohta (stand by-tila) valitaan samalla tavalla valitsemalla haluttu 
kellonaika ja toiminto nuolinäppäimillä ja kuittaamalla enterillä. Jokaisen viikonpäivän asetukset pitää 
määrittää viikkokelloon kun kone otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa. 
 
2. Koneen käynnistys (koneen ollessa stand by-tilassa) ja sammutus 
 
Valitse nuolinäppäimillä valikosta kohta "mode start / stop" ja paina enter. Valitse sieltä nuolinäppäimillä "day 
mode" ja paina enter. Kone alkaa käydä päiväkäytön asetuksilla viikkokellon mukaisesti. Kun sammutat 
koneen, valitse samasta valikosta "stand by" ja kuittaa enterillä. 
 
3. Ilmamäärän säätö 
 
Mene säätölista-valikkoon (control menu) painamalla enteriä. Valitse nuolinäppäimellä settings ja paina 
enter. Kone kysyy salasanaa, joka on 2001. Valitse se numero kerrallaan nuolinäppäimillä ja kuittaa joka 
numero enterillä. Pääset setpoints-valikkoon. Valitse nuolinäppäimellä kohta B ventilator ja mene sisään 
valikkoon painamalla enter. Koneet tehoalueet säädetään erikseen tulo- ja poistoilmalle, säätö tapahtuu 
suhdeluvuilla 0-100. Kone toimii ensimmäistä kertaa käynnistettäessä oletusarvolla 89. Ensimmäisenä 
listassa on B1 fixed speed day inlet, valitse se painamalla enter. Saat säädettyä lukua nuolinäppäimillä ja 
kuitattua sen enterillä. Sopiva arvo löytyy kokeilemalla, kesällä ilmamäärät ovat suuremmalla ja talvella 
pienemmällä. Sen jälkeen valitse arvo B2 fixed speed day outlet ja valitse siihen sama luku kuin edelliseen 
kohtaan. Kone muuttaa kierroslukuaan pienellä viiveellä. 
 
4. Lämpötilan säätö 
 
Näytön ollessa perustilassa, on sen alareunassa neljä kuvaketta. Oikealla reunimmaisena esc-napin 
yläpuolella on celsiuksen kuva. Paina esc ja valitse nuolinäppäimillä "day setpoint" ja paina enter. Säädä 
haluttu lämpötila (15-18 astetta kesäksi) nuolinäppäimillä ja kuittaa enterillä. 
 
Kuvitettu ohje löytyy sivuiltamme http://www.airmir.fi/turbowex-tx-3100.html 
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