0.2

Ficha Técnica
7PV03 - Programador Diário/Semanal
1822554000011051000000| A5
Esta ficha técnica contém informações para instalação e operação do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilização.

7PV03 -

bateria de lítio, para que em caso de falta de energia,

1. Iniciando o 7PV03:
Para iniciar o 7PV03 deve-se pressionar a tecla RESET para que ele possa ascender o display.

2. Funções das Teclas:

7PV03

13. Auto correção do tempo, semanal:
Pressione as teclas P e Manual simultaneamente para entrar no ajuste do tempo. Depois pressionando o botão
D+ ajusta-se o tempo de correção que vai de -30seg. a 30seg.
Após ajustado pressione o botão

para sair e voltar à tela inicial.

14. Reset Geral
Para restaurar as configurações de fábrica, pressione Reset e o produto voltará a condiação inicial 00:00h do domingo e
apaga todas as programações.
OBS1: A função 4 , 10 , 12 não podem ser utilizadas em simultâneo.
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7. Apagar Programa:
Selecione o programa que deseja apagar, através da tecla P pressione a tecla manual , para apagar o programa.
Até 240Vca

10. Função Horário de verão

110 - 240Vca

Pressionar simultaneamente as teclas H+ e M+ para programar o horário de verão. Aparecerá no display 1h indicando
a mudança no horário. Para desativar esta função repetir o mesmo processo.
7,5VA

11. Função dormir:
Para ativar a função dormir pressionar simultaneamente as teclas D+ e H+ durante 04 segundos. Para reativar o display
e retornar ao sistema, pressione a tecla RESET .

Bateria:

0 a 40ºC

OBS: Após esta operação o produto voltará a condição inicial 00:00h do Domingo e apaga todas as programações.

12. Contagem regressiva
Para ativar a contagem regressiva pressione simultaneamente as teclas P +
Dentro da função pode-se editar os minutos pressionando as teclas
..

.

+ H+ e para a edição dos segundos pressione

+ M+ . Depois de editado o tempo, pressione a tecla manual para iniciar a contagem.

Para retornar ao tempo inicial da contagem regressiva pressione a tecla P .
Se desejar sair do modo contagem regressiva pressionar novamente as teclas P +

simultaneamente.

Lítio - (Duração de 4 anos)

110/220Vca

