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1. Tarkista lämmön 
saatavuus

Säätimen näytöltä näet, onko  
säädin jo ohjannut venttiilin*  
täysin auki

1.1 Jos ei ole täysin auki, voit  
säätää lämmitystä isommalle,  
siirry kohtaan 2.

1.2  Jos on täysin auki (kuten kuvassa), 
tarkista seuraavat kohdat:

Jos pakkasella liian kylmä

Pyöritä valintapyörää niin, että 1. 
näytön yläreunassa lukee ”L1 tai L2* 
Säätökäyrä”
Paina ”OK”2. 
Paina ”OK”, muuta ”- 20” arvoa suurem-3. 
maksi esim. 4 °C, paina “OK“
Muuta samoin myös ”0” arvoa tarvit-4. 
taessa hieman suuremmaksi esim. 2 °C
Poistu ja hyväksy muutokset painalla 5. 
”ESC”

2. Korjaa asetuksia

Hienosäädä peruslämpöä

Jos huonelämpö on liian alhainen, voit 
nostaa sitä hienosäädollä seuraavasti: 

Varmista, että näytön ylärivillä lukee 1. 
”Jos on liian lämmin tai kylmä, paina 
OK” (tarvittaessa paina ESC-painiket-
ta riittävän useasti)
Paina “OK”2. 
Kierrä valintapyörää muuttaaksesi 3. 
lämpötilaa, hyväksy muutos paina-
malla “OK”

OUMAN EH-800 / EH-800B Lämmönsäädin
PIKAOHJE: liian kylmä

HUOM!  Odota riittävän kauan, 

että asetusten muutokset ehtivät 

vaikuttaa huonelämpöön. Riittävä 

odotusaika on yleensä 1 vuorokausi.

OK

Kuvassa näkyvät normaalin patterilämmityksen 
oletusarvot.

! Jos oli vikoja, teetä tarvittavat korjauk-
set. Korjaa asetuksia vasta sen jälkeen.
Jos ei ole korjattavaa ja säätöventtiili 
on täysin auki, pyydä ammattilaiselta 
apua vian selvittämiseen.

Onko kattilan tai varaajan lämpötila •	
riittävän korkea.
Pyöriikö kiertovesipumppu•	
Onko lämmitysverkostossa riittävä •	
paine.
Tarkista, että lämpötilamittaukset •	
näyttävät oikein. Jos lämpötila-anturi 
on vioittunut, ota yhteys Ouman Oy:n 
huoltoon.
Tarkista, ettei säätöventtiili ole juut-•	
tunut kiinni (käyttöohje s. 4).

*) Jos säätimessäsi on otettu käyttöön kaksi lämmityspiiriä L1 ja L2, varmista 
ensin että olet tarkastelemassa oikean lämmityspiirin asetuksia.

 Hienosäätö: kierrä valintapyörää
Huonelämmön muutos +1,5 °C

   -                     +
Info: Muutos menoveden lämpötilaan 5,9 °C
  Hyväksy: paina OK, Peru: paina ESC

 L1  Säätökäyrä
 -20 = 58 °C 
 0 = 41 °C
 +20 = 18 °C
Minimiraja: 10  Maksimiraja: 75 +20 -200 °C
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Säätimen näytöltä näet, onko  
säädin jo ohjannut venttiilin*  
täysin kiinni. 

1.1 Jos ei ole täysin kiinni, 
 voit säätää lämmitystä 
 pienemmälle, siirry kohtaan 2

1.2 Jos säädin on jo ohjannut  
venttiilin täysin kiinni (kuten kuvas-
sa), tarkista seuraavat kohdat:

Onko säädin asennettu venttiiliin •	
oikein, siten, että venttiili voi mennä 
täysin kiinni.

Tarkista, ettei säätöventtiili ole  •	
juuttunut kiinni (käyttöohje s. 4).

Tarkista, että lämpötilamittaukset •	
näyttävät oikein. Jos lämpötila-anturi 
on vioittunut, ota yhteys Ouman Oy:n 
huoltoon.

1. Tarkista säädöistä riip-
pumattomat tekijät

OUMAN EH-800 / EH-800B Lämmönsäädin
PIKAOHJE: liian lämmin

2. Korjaa asetuksia

Hienosäädä peruslämpöä

Jos huonelämpö on liian lämmin, laske 
sitä hienosäädollä seuraavasti: 

Varmista, että näytön ylärivillä lukee 1. 
”Jos on liian lämmin tai kylmä, paina 
OK” (tarvittaessa paina ESC-painiket-
ta riittävän useasti)
Paina “OK”2. 
Kierrä valintapyörää muuttaaksesi 3. 
lämpötilaa, hyväksy muutos paina-
malla “OK”

Jos pakkasella liian lämmin

Pyöritä valintapyörää niin, että 1. 
näytön yläreunassa lukee ”L1 tai L2* 
Säätökäyrä”
Paina ”OK”2. 
Paina ”OK”, muuta ”- 20” arvoa pienem-3. 
mäksi esim. 4 °C, paina “OK“
Muuta samoin myös ”0” arvoa tarvit-4. 
taessa hieman pienemmäksi esim. 2 °C
Poistu ja hyväksy muutokset painalla 5. 
”ESC”

HUOM!  Odota riittävän kauan, 

että asetusten muutokset ehtivät 

vaikuttaa huonelämpöön. Riittävä 

odotusaika on yleensä 1 vuorokausi.

Jos oli vikoja, teetä tarvittavat korjauk-
set. Korjaa asetuksia vasta sen jälkeen.
Jos ei ole korjattavaa ja säätöventtiili 
on täysin kiinni, huonelämpö nousee 
lämmitysjärjestelmästä riippumatto-
mista syistä.

! OK

Kuvassa näkyvät normaalin patterilämmityksen 
oletusarvot.

*) Jos säätimessäsi on otettu käyttöön kaksi lämmityspiiriä L1 ja L2, varmista 
ensin että olet tarkastelemassa oikean lämmityspiirin asetuksia.

 Hienosäätö: Kierrä valintapyörää
Huonelämmön muutos -0,5 °C

   -                     +
Info: Muutos menoveden lämpötilaan -1,5 °C
  Hyväksy: paina OK, Peru: paina ESC

 L1  Säätökäyrä
 -20 = 58 °C 
 0 = 41 °C 
 +20 = 18 °C
Minimiraja: 10  Maksimiraja: 75 +20 -200 °C
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