
 

 

MG676B-12V hőmérséklet kapcsoló használati és telepítési útmutató! 

Figyelem! Áramütés veszély! A készüléket csak 18 éven felüli és szakképesítéssel rendelkező szakember telepítheti! A használati útmutató szakemberek részére 

készült. A telepítés során tartsa be a tűz és érintésvédelmi szabályokat! 

Elektromos bekötés: 

A vezérelt kimenet relézett feszültségmentes 

Záró kontakt, mely gyakorlatilag egy 

kapcsolóként működik. 

 

12 Voltos vezérlés bekötése 

 

230 Voltos vezérlés bekötése! Figyelem! 

Áramütés és Életveszély! Csak szakember 

végezheti! A tápellátás ebben az esetben is DC12 

Volt. A hőmérséklet kapcsolót érintésvédelmileg 

biztonságos készülékbe vagy zárt dobozba kell 

szerelni. 

 
 

A hőmérséklet kapcsoló 2 kijelzővel rendelkezik. Az felső PV jelölésű az aktuális hőmérsékletet, az alsó SV jelölésű pedig a beállított kapcsolási hőmérsékletet 

jelzi. 

A hőmérséklet beállítása: Nyomja meg röviden a SET gombot. Az SV kijelző villogni kezd, ekkor a fel le nyilakkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 

Menü beállítások: 

A menübe való belépéshez nyomja meg hossza a SET gombot (kb. 2-3 másodperc)  A felső kijelzőm megjelenik a P0. Az egyes menüpontok közt a SET gomb 

rövid megnyomás léptethet a különböző beállításokat pedig a fel/le nyilakkal végezheti. A mentéshez várjon kb. 5 másodpercet, a hőmérő menti a beállított 

értéket és kilép a beállításokból.  

Menü funkciói: 

P0 - Átkapcsoló funkció hűtés üzemmód: H - Fűtés, C- Hűtés mód 

P1 - Az itt megadott hőmérséklet különbség elérésekor történik a ki-be kapcsolás. Megadható érték: 0-30 fok.  

P2 - Felső hőmérséklet-beállítási határ (-45°C és 120°C között)  

P3 - Alsó hőmérséklet-beállítási határ (-55°C és 120°C között)  

P4 - Hőmérséklet-érzékelő kalibrálása (-7°C és +7°C között) 

P5 - A relé aktiválásának késleltetése a beállított hőmérséklet elérése után (0-10 perc) 

P6 - Túlhőmérséklet riasztás (vizuális, hangjelzés nélkül) 

Ha a kijelzőn "LLL" jelenik meg, akkor a hőmérséklet-érzékelő jelével van probléma. Ellenőrizze a helyes csatlakozást! 

Ki/ Be kapcsolás: Nyomja meg hosszan a Restart gombot. 

Figyelmeztetések: 230 Voltos vezérlés bekötése Áramütés és Életveszély, csak szakember végezheti! A tápellátás ebben az esetben is DC12 Volt és a 

hőmérséklet kapcsolót érintésvédelmileg biztonságos készülékbe vagy zárt dobozba kell szerelni. A hőmérő szonda kb. 50 cm-ig vízálló! Tilos a szondát maró, 

savas vagy lúgos folyadékba használni! A hőmérő vezetéke nem hosszabbítható!  A kimenetek feszültség mentes relézett kimenetek max. 230V 1500 Watt 

terhelhetőséggel Beépíthető kivitel! A készüléket beltéri használatra szánják. A tisztításhoz használjon nedves ruhát vagy enyhe mosószert. Soha ne merítse a 

készüléket vízbe. Ne tegye ki rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek. 

 

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. 
 

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása 
hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára 
vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy 
áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért 
a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak 
szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez. 

 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes 

összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő 

helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. 
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