
MINIKELLO käyttö- / asennusohje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yleisohjeita minikellon säätöön ja käyttöön 
· Näyttö palaa takaisin aikutilaan 15 sekunnin kuluttua - tavallinen 

kellonaika - ellei yhtäkään painikkeista ole sitä ennen painettu. 
· Ajansäätö painikkeilla 2 ja 3 nopeutuu, kun painikkeita painetaan 

normaalia kauemmin. 
· Tähän minikelloon voidaan säätää jopa kolme esivalittua aikaa. Kaikki 

kolme häviävät lämmityksen lopuksi ja ne on sen tähden aktivoitava 
uudelleen uutta lämmityskertaa varten. Katso alempana Esivalitun ajan 
käynnistys ja poisto. 

 
 
Minikellon eri säädöt 
 
Ensimmäinen käyttöönotto: 
Kun kello kytketään verkkovirtaan, näytön symbolit alkavat viikkua. 
Lämmityslaitetta ei voida käynnistää tässä tilassa, vaan ensin on 
säädettävä normaali kellonaika: 
Paina painiketta 1 - kellonaika vilkkuu, säädä aika painikkeilla 2 ja 3. 
Paina painiketta 1 - kelionaika ilmestyy näyttöön, kaksoispiste vilkkuu. 
 
Kellonajan säätö: 
Paina painiketta 1 yli 3 sekuntia - kellonaika vilkkuu. Säädä aika 
painamalla painiketta 2 tai 3 alle 5 sekuntia - kellonaika ilmestyy näyttöön 
ja kaksoispiste vilkkuu. 
Tiedoksi: 
Ellet paina painiketta 1 kellonajan säädön jälkeen 5 sekunnin kuluessa, 
kello siirtyy tilaan "Lämmitysajan säätö". 
 
Lämmitysajan säätö: 
Paina painiketta 1 yli 3 sekuntia - kellonaika vilkkuu, odota sitten yli 5 
sekuntia, jotta  
kello siirtyy tilaan "Lämmitysajan säätö".  Näyttöön ilmestyy nyt 
lämmityssymboli sekä lämmitysaika, Säädä lämmitysaika (10 - 120 
minuuttia) painikkeilla 2 ja 3. Paina painiketta 1 - kellonaika ilmestyy 
näyttöön ja kaksoispiste vilkkuu. 
 
Esivalittujen aikojen säätö: 
Esivalinta-ajan 1, 2 tai 3 saat säädetyksi painamalla painiketta 1 
vastaavasti 1, 2 tai 3 kertaa. Näyttöön ilmestyy esim. esivalinta-aika 1 ja 
symboli 1. Säädä esivalinta-aika sitten painikkeilla 2 ja 3. Esivalinta-aika 
käynnistetään ja poistetaan painikkeella 4. Kun esivalittu aika on 
aktivoituna, näytössä näkyy symboli "ON".  Symbolit 1, 2 tai 3 ilmestyvät 
näyttöön esivalittua aikaa aktivoitaessa. 
 
Minikellon käyttö 
 
Lämmityslaitteen kytkentä: 
Paina painiketta 4. Lämmitysaika on...  minuuttia. 
Näytössä näkyy lämmityksen loppuaika ja symboli 7. 

 
 
 
 
1      säätöjen aktivointiin tarvittava painike 
2/3   ajansäätöön (myötä- ja vastapäivään) tarvittavat painikkeet 
4      PÄÄLLE/POIS –painike, esivalitun ajan säätäminen 
5      todellinen kellonaika, esivalinta- ja lämmitysaika 
6      aktivoidun esivalinta-ajan symboli 
7      käynnissä olevan lämmityksen symboli 
8      esivalinta-ajan 1, 2 tai 3 symboli 
 
 
 
 
Lämmityslaitteen katkaisu: 
Paina painiketta 4. Lämmityslaite käy vielä noin 3 minuuttia. 
Näyttöön ilmestyy todellinen kellonaika. 
 
Kestokäyttö: 
Pidä painike 3 alas painettuna ja paina sitten painiketta 4. 
Lämmityslaite kytkeytyy päälle ja pysyy kytkettynä, kunnes painat 
jälleen painiketta 4 (lämmityslaitteen katkaisu). 
 
Esivalitun ajan käynnistys ja poisto: 
Säädä esivalinta-ajat 1, 2 tai 3 painikkeella 1. Esivalitut ajat 
käynnistetään tai poistetaan painamalla painiketta 4. Näytössä palaa 
symboli "ON", kun esivalittu aika on aktivoituna.  Symbolit 1, 2 tai 3 
ilmestyvät näyttöön esivalittua aikaa aktivoitaessa. 
 
Erikoistoiminnot ainoastaan 
radiokauko-ohjauksella TP41 / TP41 i 
 
Vastaanottimen ohjelmointi lähettimelle: 
Pidä painike 2 painettuna ja paina sitten painiketta 4. Näyttöön 
ilmestyy nyt 2 vaakasuoraa viivaa. 
Ohjelmoinnin onnistuessa näyttö palaa takaisin aikutilaan.  Ellei 
vastaanotin tunnista lähetintä, näyttö palaa 35 sekunnin kuluttua 
takaisin aikutilaan.  Tässä tapauksessa ohjelmointi on tehtävä 
uudestaan. 
 
Minikellon asennus ja liitäntä 
Minikello asennetaan asennuspiirustuksen mukaisesti. 
Porausmalline (itseliimautuva tarra) on sijoitettu laitteen etusivulle. 
Kello liitetään lämmityslaitteeseen liitäntäkaavion mukaan. 
Tiedoksi: 
Älä kosketa asennuksen aikana kellon ohjaus- ja näyttöpaneelia. 
 
 


