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VEI LIGH EIDSI NSTRUCTI ES

Gelieve deze hondleiding oondochtig te lezen om:
. le goronderen dot uw instollotie beontwoordt oon de toeposselijke normen
r de prestoiies von uw opporoot te optimoliseren

Wij oonvoorden geen oonsprokel'rjkheid voor schode ols gevolg von een verkeerde
instollotie of von het niet noleven von onze instructies.

De instollotie von dit opporoot oisook elke interventie oon de elektrische onderdelen
moet worden uitgevoerd door een gekwolificeerd professionol.

De elektrische Ínstollotie moet in overeenstemming zrjn met de lokole en notionqle
regels die von krocht zijn. Vonwege de ofwezigheid von een stekker, is het obsoluut
noodzokelijk te voozien dot de bekobeling kon ontkoppeld worden von de voste
leidingen conform met de instollotievoorschriften.

OPGELET: dit opporoot is niet geschikt om het gewicht von een mens te drogen;
klim er dus niet op.
Dit opporoot is enkel bedoeld om in woter gewossen wosgoed te drogen.

De rodiotor is ontworpen voor wondmontoge en mog niet vlok onder een
stopcontoct worden gehongen. Gebruik de rodiotor in geen gevol wonneer de
voedingskobel beschodigd is; het moet worden vervongen door ons, onze
klontenservice of mensen met vergel'rjkbore kwolificoties om gevoor te voorkomen.

Deze rodiotor is gevuld met een precieze hoeveelheid vloeistof. Doe voor elke
reporotie wooryoor de rodíotor moet worden opengemookt, een beroep op de
fobrikont of z'rjn onderoonnemer voor het onderhoud. De fobrikont of z'tjn

vertegenwoordiger moet elke lek reporeren. Elke storing moet onmiddell'rjk worden
opgelost om de veiligheid von de instollotie en de gebruiker te goronderen. Gelieve
b'rj problemen contoct op te nemen met onze nqverkoopdienst. Houd kinderen
jonger don drie joor uit de buurt, tenzij ze continu onder toezicht stoon.

Kinderen tussen drie en ocht joor mogen het opporoot enkel oon- of uitschokelen
op voorwoorde dot het werd geplootst of geïnstolleerd zools voorgeschreven en de
kinderen onder toezicht stoon of oonw'rjzingen hebben gekregen over het veilige
gebruik von het opporoot en de potentiële gevoren ervon begr'tjpen. Kinderen
tussen drie en ocht joor mogen de stekker niet in het stopcontoct steken, het
opporoot niet instellen of reinigen, noch onderhoudswerken uitvoeren.

Kinderen jonger don ocht joor, personen met beperkte fysieke, sensoriële of menfole
copociteiten of die specifieke ervoring of kennis ontberen, mogen dit opporoot
enkel gebruiken indien ze correct worden b'rjgestoon of indien ze oonwijzingen
hebben ontvongen over het veilige gebruik von het opporoot en op de hoogte z'rjn

von olle eventuele risico's. Kinderen mogen niei met het opporoot spelen. Kinderen
mogen het opporoot niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.

OPGELET: Om olles risico's voor zeer jonge kinderen te verm'tjden, moet dit opporoot
zo worden geïnstolleerd dot de loogste verwormde buis minstens ó00 mm boven de
vloer hongt. Sommige onderdelen von dit product kunnen zeer worm worden en
brondwonden veroozoken. Wees b'rjzonder voorzichtig in oonwezigheíd von
kinderen en kwetsbore personen.
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PTAATSING VAN HET APPARAAT

ln de bodkomer

Aongezien de rodiotor een opporoot is von klosse ll met een beschermingsindex
lP44,kon h'rjworden geplootst in volume2von de bodkomer (zie fig. lo en 1b) op
voorwoorde dot hij beschut is tegen woterspotten.

Automotische deieclie ooen rqom
Zie "BEDIENING OPEN RAAM DETECT|E"

m

0;60 m

INSTATLATIE VAN HET APPARAAT

lnhoud von de verpokkino

- Rodiqtor, in de fobriek gevuld en uitgerust met een
verwormingselement

- ln de fobriek gemonteerd bedieningsponeel
- Consoles
- Schroeven en pluggen
- lnstolloiie- en bedieningshondleiding

Fig. 2
lnstollofie

lnstolleer de rodiotor met het verwormingselement in verlicole positie en het bedieningsponeel
onderoon (fig.3o).
Het is verboden om de rqdiotor ie instolleren met het bedieningsponeel bovenoon (fig. 3b) of met
verwormingselement horizontool (fig. 3c).
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Boor bevestigingsgoten, steek de pluggen in de goten, bevestig de muursleunen tegen de muur en hong
de rodiotor op de steunen (fig. 4). Gebruik schroeven en pluggen die geschikt zijn voor uw muur.

aLi ,
csÈ 1-:zo-iÀ-l ;iï-

i50 Min. 150 Min
L-
I

220 Min.
150

Fig.4

Elekhische oonsluiling

Aongezien dit opporoot vost en niet verplootsboor is, moet de stroomtoevoer noor de
rodiotor direct op het netwerk worden oongesloten ochier de omnipoloire
scheidingsschokeloor in overeenstemming met de instollotieregels.

lndien heï ïoestel in een bodkomer geploolsï wordt, dient dii beveiligd te worden door
een differentieelschokeloor von 30 mA.

Het opporooï is gelsoleerd volgens klosse ll en dus is het verboden orh het oon te sluiïen
op de oording. Het opporoot moet worden gevoed met 1-fosige siroom von 230V-50 Hz.

Steek de drie hoofdkobels ols volgt in:
- Bruine drood = fosedrood
- Blouwe drood = nuldrood
- Zworte drood = schokeldrood

OPGELET: De schokeldrood moet gejsoleerd worden indien hij niet in gebruik is.

ls het bedieningsponeel defect, vervong dit don door een identiek model. Roodpleeg hiervoor uw
groothondeloor.
Gebruikt u een onder model, don vervolt de gorontie en voldoet het opporoot niet meer oon de
veiligheidsnormen.
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BEDIENING
OVERZICHT ,NSCHÁKE|EN / SrAND By MODUS

mode

11-l ë.f 
^ilil:H 

@_______.

. Overzichl knoppen

,.,1 i *:::!:,,.,,*

e_.rell

$ lnfrorood onÍvonger

@ eon/uit funciies/Siond by modus

@ Modusselectie

f,) lnstellen von temperoïuur, ïijd, dotum en progrommo

@ Volidotie ioeis OK

@ noost

. Overzicht indicoloren

,'""1 I *t.1,".:,*

@ Functie inschokelen

Druk op de mode Gl om het opporoot oon te zetten,
in outomotische modus.

((-"'(( o""oo €. ^lL5i: 
@

@

-.1;*.t.,.,é+

'lE.!-'6 +

Hulp voor slechlzienden: geluidssignolen
Het opporoot mookt 2 korte pieptonen om te melden dot
hei in werking is. in de Auïomotische modus.

@ Stona By Modus
Deze functie loot u toe om bijvoorbeeld de verworming in
de zomer uit te schokelen
Druk op de 0 om het toestel in stond by te zetien.

OK

OK

e_€_* ^i5[tr HA

^

.,,*l r *tt)'.,,,ëe

((--
a G

GI
trs

rcIl IE OK ,18',cq +
l

o
$ lnOicotielompjeBoost

@ ueterverbruik

@ V.*orringsindicoior

O OoS von de week (l =nnondog... Z=zondog)

@ weergoue gewensïe temperoluur

() Op"n venster delectie indicotor

@ Toetsenbord vergrendeld

@ Rodiotronsmissie indicotor

Q Eedieningsmodi:
suto AutomotischeModus

ComÍort Modus

Eco-Modus
Vorstbeschermingsmodus

Tijd en doïum instellingsmodus

H ulp voor slechlzienden: geluidssignolen
Het ioestel mookt I korte "beep" toon om te melden dot
het in stond by modus stooi.

De toeis í*"a"] loqt toe om de insfellingen
von uw toeslel oon te possen noor uw
Wensen, noor gelong het seizoen en
eveniuele oonwezigheid.

I
I
{+

Druk meermools op de toets
gewenste modus.

Volgorde von de modi :

oulo

Auto

Modus

mode en kies de

esch

prog Progrommotiemodus

\ lnsiellingen

Belongrijk:ln de modus Auio. Comfori. Eco en SÍond-by wordt de
ochiergrondvedichting no 20 seconden outomotisch uitgeschokeld
ols er geen knoppen worden ingedrukt. Deze moet opnieuw worden
geocfiveerd door op een von de toetsenknoppen te drukken
olvorensinsiellingen uit te voeren..

Opmerking
Zorg ervoor dot het toetsenbord inderdood ontgrendeld is
voordot u begini meï instellen (zie "TOFÍSENBLOKKERING/
oNTGRENDELTNG)

. ouÍo Aulomolische Modus
ln de Automotische modus verondert het
opporooi outomolisch von de
Comforimodus noor de Ecomodus
volgens het ingestelde progrommo.

A
I *,i*."4I

lGa
4ffi í5LIt':

3 mogelijkheden in functie von de inslollotie

zo progrommeren doï het de instructies
Comfort en Eco volgens de vostgesïelde momenten uitvoert {zie
lp-gl9:lv! - ll

mode

DE BEDIENINGSMODUS
SEI.ECÏEREN

Comfort Eco
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Modus overzicht Scherm

[l Progrommotie vio "pilootdrood"
ÏË-dien u de progrommeerde functies niet wil gebruiken. is het
toestel permonent geprogrommeerd in Comfort modusgedurende
de Tweekdogen, u dient nieïs te wijzigen. Opdrochïen die door de
pilootdrood worden opgegeven, worden olleen toegepost in de
Aulomolische modus. Dus uw toestel ontvongi outomotisch de
geprogrommeerde opdrochïen opgegeven door uw ihermostooï
of uw tijdschokeloors (zie hoofdstuk over ofstondsbediening
.llpilooror:oodl1),... .... . ....
El zonder progrommolie
B'rj ofwezigheid von een geihtegreerd progrommo of een sturing
per pilootdrood, is uw toeslel vonuit de fobriek geprogrommeerd
om permonent te werken in Comfori, de 7 dogen von de week.

fomfort modus :

Non-stop Comfort modus. Het ioeslel zol I ""'u I L * íi o* *
24 uur perdog werken om de À
temperotuur èie werd ingesteld ïe lll I l-l |-|ï-
bereiken (bÍv. l9'C). Het G i -i i i'-
temperotuurniveou voor de Comfort # < I 

-r"-rmodus kon door de gebruiker worden
ingesteld (zie "De temperoluur
von de Comfort modus instellen").

No I minuut begint de Boosi-ïelling en loopt de td. minuui
per minuui.

Opmerking: No I minuut kunt u iijdelijk de duur wijzigen: het
is olleen geldig voor deze octieve Boost en bijgevolg niet-
herhqlend.

De Boost kon om 2 verschillende redenen sïoppen:
- Een opdrochl'Slop" weÍd veÍsluurd vio uw lhermostoql door
de pilooldrood:

'","1Ix.;.-q,.*

.€

reE
Het opporooi stopt, -- verschijnt. De cursor beweegt boven oulo.
Wonneer de opdrochl Comfort vezonden zol worden, wordt hei
opporoot opnieuw opgesiort Ïot het tellen eindigt.

-Als de omgevingslempeÍoluuÍ de moximole Boosl-
temperotuur bereikl tijdens de lelling:

Ít. I Eco-Modus
Eco. doï is de Comfort Modus-
temperoïuur minus 3,5"C. Dit steli u in
siool om de temperotuur le verlogen
zonder de Comfort Modus lemperotuur te ,

resetten.
Selecteer deze modus voor korte '

ofwezigheden (tussen 2 en 24 u) en
's nochts.

.",.f | 4i-.-t''a4t

mode tEl OK

OK

' "' l i gr tr: 
""t '':GG

;{,Ë <

A

i55',: rË fir
IJ '@.

EGD mode

.*
Dezè

Vorslbeschermingsmodus
modus stelt u in stooi om uw huis te

beschermen tegen de gevolgen von koud
weer (bevroren leidingen, enz.), door een
minimumtemperotuur von 7"C te
hondhoven. Selecteer deze modus
wonneer is weg bent voor een longe iijd
lmeer don 5 doqenl.

Fobrieksinstellingen zie r< nR gntErslNSTELLI NGEN

IIERSIELLEI'I l.

Het opporoot schokelt uit moor de Boost-modus blijfi nog
steeds octief: de telling wordt oltíd weergegeven, het Boost-
symbool en het verwormingslompje knipperen op het
scherm. Wonneer de iemperotuur onder de moximool
toegestone temperotuur duikt, zol Boost opnieuw gestort
worden totdot de teller eindigi..

- Tweede mooldrukken = slop Boost.
De cursor beweegt boven de vorige ociieve modus en de
ingesielde temperotuur verschijnt.

Hel Fronse Agentschop voor MilieubeheeÍ en Energiebeheer
(ADEME) qdviseerl een Comfort-inslellingslempeÍoluuÍ logeÍ
dqn oÍ gelijk oon19'C.
Op hei scherm geeft een keuzeschokeloor het
energieverbruik oon door deze vóór de kleur ie plootsen:
rood. oronje of groen. Dus, ofhonkelijk von de ingestelde
temperoÍuur. kunt u uw energieniveou kiezen. Als de
iemperoiuur instelling toeneemt, is het verbruik hoger. De
meter verschijnt in de modus Automotisch. Comfort, Eco en
Vorstbescherming, en dit ongeocht het temperotuurniveou.

'-,"I I{t"2.,.,:;áe GG
d&

-!il,:

Belongdjk De Boosl-modus kon op elk gewensl moment
worden ingeschokeld, ongeocht de huidige modus (Aufo,
Comforl,Eco of Vorslbescherming).

Om de modus Boost te octiveren drukt u op toets O
de gewenste instellingstemperotuur wordt óp het moYtmum
ingesield voor de periode die u vroogi. Het scherm von ó0
minuten knipperi stondoord..

-Eersle keer drukken = Boost.
Tijdens de eerste minuut: het boost-symbool en het
verwormingslompje verschijnen en de tijdsduur knippert.

.,. I r

t @
C - Rode kleur

Hoog iemperotuur-
niveou: het is oon te
roden de instellings-

temperotuur
oonzienlijk te
verminderen..

B - Oronje kleur
Gemiddeld tempe-
rotuurniveou:het is

oon te roden om
de ingesteldê
temperotuur lichi
te verlagen.

lnstelling
temperoluur >

22"C
Wonneer de
ingestelde

temperotuur hoger is

don22"C

,"r, I i,*ili",re
Íl<
G Ë11iltr#r

mode

drukken) door

tnrcD OK

Tijdens de eerste minuut kunt u de duur von de Boost (toenome)
wilzigen von 0 tot de moximool ïoegestone duur von de Boost,
zobti is opgegeven tijdens de geovqnceerde instellingen in

intervollen von 5 minuien (of sneller door meer don 2 sec te

l9"C < Instelling
lemp. í 22"C

Wonneer de
ingesielde

temperoiuur hoger
don l9'C en loger of

gelijk is oon 22'C

...,I I*:.:i,","+

te drukken. Deze wijziging wordï
chï voor de volgende Boosi.

BOOSï
METERV ERB R UIK, ENERGIE

BESPAR'NG

opgeslogen en w von
tn
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U hebÍ toegong tot de Comfort iemperotuur die is ingesteld
ín de AuÍo en Comfori modus. Het is ingesteld op.l9.ó.

Met toetsen í-Tlton u de temperotuur oonpossen
von 7oC tol met intervollen von 0,5"C.

,.' I i

en
5 seconden

ingedrukt. Hei hongslotsymboolft verdwijnt von het
scherm, het toetsenbord is ontgrendeld.

nof modus Auio, Comfort, Eco of vorsi beveiliging, druk
gedurende 5 seconden om de progrommolie

o Als het loelsenbord vergrendeld is, is olleen
de toetfiloctief..
Als het opporoot in de siqnd by modus stoot
wonneer het toeisenbord is vergrendeld, moet u
deze voor de volgende opworming opheffen om
ioegong te krijgen tot de instellingen.

ln deze modus wordt u de mogelijheid geboden om uw
toestel te progrommeren door één von de 5 oongeboden
progrommo's toe te wijzen oon elke dog von de week.
o Toegong tot progrommeren
Vo
op

r Toetsenbord ontgrendelen
Om het toetsenbord te ontgrendelen, druk op
í-Tl toetsen en houd ze opnieuw gedurende

.* Í,],ilil @
iGDl &- tE OK

A - Groene kleur
ldeole temperotuur.

lnslelling
lemp É l9oc
Wonneer de
ingestelde

temperoiuur loger
of gelijk is oon t9.C

,',"1 I gt7],",.,,as
-AGG

{3

@

Í5ili:

t-ln t-tl-l
óulJ,J,_t

7231567

,,*r"f $ *ii:r,,,,,,c4
A 

i' : .,..;' al!

o
mode E'oC

Opmerking:
U kunt de Comfort lemperotuur beperken, zie
"GEBRUIKERSINSTELLINGEN" voor meer gegevens

Het is mogelijk om de schotting von hei energieverbruik in kWh
te zien sinds de looiste reset von de energiemeier..

r Weergove von het geschotle energieverbruik
Druk op de modus Auio, Comfort,
Eco of Vorstbescherming om
deze schoiiing te zien en druk
op OK

Om de weergovemodus von verbruik te verloten :druk
op een willekeurige knop, het opporoot stoot
outomotisch in de vorige octieve modus.

o De energiemeter opnieuw instellen

Go ols volgi te werk ols u de energiemeterwilt resetien,
vonuii de modus Auio, Comfort, Eco of Vorstbescherming.

l - Druk op oK

2- Druk iegelijk en E longer don 5 seconden in.

US openen
Overzicht von de instellingen

Tijdinstelling Progrommo
keuze

r Tijd en dog inslellen
ln deze modus kon u de tijd en dog instellen om uw toestel
volgens noor uw voorkeur te progrommeren.
I - Vonof modus Auto, Comfort, Eco of vorstbeveiliging, druk

G]J."-] gedurende 5 seconden.
De cursor bevindi zich in de tijds- en doginstelling.

,,,'" 1 I w,3;,..".t"t

irel

AAA 

5 sec.

of E. De twee cijfers von uur2- Regel met
knipperen
Om de uren sneller ie loten verspringen, houdt u

of
Bevesiiq

[-Tl;ngu6rrL1.
door te drukken op a(

;ii il:l t,,.., ./-9

fë @

Om het opnieuw insïellen von de energiemeter of te
sluiten, drukt u op een willekeurige toefs. Het opporoot
gebruikt outomotisch de vorige octieve modus.

Toetsenblokkering

reD@FrfFtf-órl
o

3- De twee cijfers von de minuten knipperen
Regel deminuten rrd of G]
Bevestis door te .rrl*", 

f,,,

a

dt

Om hei toetsenbord .* @eni- *
gedurende

5 seconden ingedrukl. Het
hongslotsymbogl Êverschijntop het scherm, het foetsenbord
is vergrendeld.

G
IT
G

mode t=s@
o

,NSIEI.I.E N TEMPERATUUR COMFORT

DAG EN WEEK PROGRA MMATIE,
ENERGIEBESPAR'NG

mode

Doginslelling

YERBRU'KS'ND'C ATIE,
ENERG'EBESPAR'NG

K'NDERB EV EI LI G ING, ÏOETSEN -
B IOKKER'NG /ONÏG RENDEI.ING

a

i t_!ll:!,:'
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4- Het c'rjfer 'l vertegenwoordigt moondog

Regel de dog of E.
Bevestig door te dru

2- Druk op
prog.

of [a
"'l I

De cursor beweegt onder

;..1;'"r' <:k

.'.1 i * '::',,,'{!3

^
@o

oe -r t-r r-t
E:I-lIJ @

reD

ire! mode [e, tqil
mode F +

5- mmo's te veronderen en/of toe te wijzen, druk
op Druk 3 keer op ls u de instelling voor tijd- en
dogmodus wilt verloten

r Volgorde vqn de progrommq's

3- Met of fI,kiesPl

t'.rr,, I *

I

oo

@

@

5 sec.

reD

reE

reE

5
en oon te brengen

À

+Eco+Pr+P2+
t=-IE@
oa

mode

mode

Comforl P3

Hel producl wordl slondoord voorzien mel de modus
Comfortvoor elke dog von de week.

. Overzicht von de progrommo's
- Comforl : uw opporoot werkf in de Comfort modus, 24 uur

per dog met beïrekking tot elke geselecteerde dog.
Opmerking: U kunt de temperotuur von de Comforf modus
instellen op de gewenste temperotuur { zie het gedeelte
Comfort temperoiuur instellen).

- Eco:Het opporoot werkt 24 uur per dog in Eco modus.
Opmerking : U kunt de porometers voor het verlogen von de
iemperoiuur instellen (zie hei gedeelie Eco modus
temperotuurverloging).

- Pl : uw opporoot werki in de Comfori modus von 0ó:00 tot
22'30 uur (en in de Eco-modus von 22:00 toi 0ó:00 uur).

- P2: uw opporooi werki in de Comfort modus von 0ó:00 tot
09:00 en von I ó:00 lol 22:O0 uur (en in de Eco modus von
09:00 iot I ó:00 en van 22'.00 tot 0ó:00 uur)..

- P3: Uw ioestel werkt in de Comfort modus von 0ó:00 toi
08:00, vonl2:00 iot l4:00 en von l8:00 tot 23:00 uur (en in

r Mogelijke wijzigingen von progrqmmo's
Als de stondoord iijdsschemo's voor de progromma's Pl, P2
en P3 niet geschikt voor u zijn, kunt u deze wijzigen.
De Pl-. P2- of P3-progrommo's wijzigen. Als u de
tijdschemo's voor de PI-, P2- of P3-progrommo's wijzigl,
worden de schemo's gewiizigd voor olle dogen von de week
woorvoor Pl, P2 of P3 is ingesteld.

l - Als u de tij d en dog net heeft ingesteld, go don noor
stop 2.

Vonuit de modi Auïo, Comfort, Eco of Vorsibescherming
drukt u op mode gedurende 5 seconden.
Wonneer de cursor boven het ingesielde tijdsymbool '.''
beweegt, druki u kort op node

4- De storttijd von Pl (stondoord 0ó:00) zolknipperen
Met of l-Tl kunt u deze tijd wijzigen. in

30minuten.Stoppen von

",,^' l i

.*

.G

F:il@
o a

Opsloon door op ;;<-1 te drukken.

5- De Pl die slondoord 22:00 is) zol knipperen.
Met u deze tijd veronderen, in stoppen
von 30 minuten.

.,," I i

3=tt @
mode EIT@

oa
Opsloon door te drukken op. OK

6- Druk op node om de progrommeermodus te verloten
En terug te keren noor de outomotische modus.

Opmerking : zonder octie op de ioetsen, zol het no een
poor minuten noor Auto terugkeren.

.,. I ix.':)..::ti

I t,],ilt-l @
r3
G
{..$

OK

n_
Lll I

mode mode

G|.@,llE
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o Kêuzes en toewiizing von progrommo's

I - Als u de tij d en de dog net heeft ingesteld, goot de
cursor outomotischnoor PROG.

Vonuit de modus Aulo. ComforÍ, Eco of Vorstbeschermi

5- Zodro u een progrommo dog hebt gekozen
bevestigt u uw selectie door op te dru((s;.1. De dogen
von de week zullen ochtereenvolgens door het scherm
scrollen met de progrommo

P3, CONF of
's die u voor hen hebl

ng, ingesteld (Pl, P2, ECO) Om e Progrommeer
onneer de cursorpositie modus te verloten, drukt u tweemool op

ligi, druk nogmools r Bekijk de geselecteerde progromrno's
- Druk vonuit de modus Auto, Comfort, Eco of Vorst-

druktu5secondeno
onderhet ingestelde

pt;;Gl. w
tijdsymbool

a!

fi"Il.Druk
e-ikdoog von de

op mode

De dogen von de week worden stondoord vooaien met
hetstondoord progrommo, dus Comfort"QQfl F"op elke
dog' 

.". lii *!),,.:--t'.€ Ër# @

bescherming
tweemool op

urende 5 seconden op
het progrommo voor

week (C Pl, P2 of P3) scrolt over het scherm
- Druk twee mool Ínroa'lom de modus te verloten.

r Hondmotige en lij delij ke vr'ljstelling von
een lopend progrommo

Met deze functie kunt u de instellingsiemperotuur tijdelijk
veronderen iot de volgende geplonde temperàtuui-
verondering of toï de overgqng noor 0:00.
Voorbeeld:
l -Het opporoot stoot in de outomotische modus, hei

progrommo is Eco 
,l5,5'C.

.,,., 1 i *:..::..-tóit
A

Voorofgoonde informolie:
Zone scherm

"uro | $ *Í|tp,",n49
  

Overeenkomende dogen/
cÍfers

Mqondqq I

Dinsdog
Woensdoo 3
Donderdog 4
Vrijdog 5
Zoterdog ó
Zondog 7

2

G
G
# 0 áïl:l'=

reD mode tE OK

f5 5': @rH.

.Ë
G @

?

GD rnode tt OK

2- Druk op offil
Het progrommo voor dog I {l =moondog... Z=zondog)
knippert.

of m,kuntudegewenste.l8"c.2- Door te drukken op
b'rjvoorbeeld insiellen op

A
I

@.G
:.':: .t.,,1/s i.:.': ,"' ,; lz

reD mode E@ i3[ mode

  

mode

.-, I i *r:i:,'..,s

E-"C

OK

3- Kies het progrommo dot u voor deze dog wílt gebruiken
of fE.

Opsloon door te drukken op. OK

Opmerking : De cursor die overeensïemt met de
bedieningsmodus, d.w.z. de Eco modus in ons voorbeeld,
knippert tijdens de tijdel'rjke ofwijking.
3-Deze verondering wordt outomotisch geonnuleerd bij de

volgende progrommowijziging of overgong noor 0:00 uur.i *i iir..,,,:, íjt
À

@
reD@t=ttE@,

o a
4- Het oon de tweede dog von de week (dinsdog)

toegewezen progrommo goot knipperen.
Herhool de eerder beschreven procedure (in punt 3) voor
elke dog von de week.

a€. Í1iltr @
reD tE

.G

m\v/f*

3

*'.",,tcs

^

r Belongrijke informqiie over de open roqm
detectie:

Belongrljk : de open raom detectie is gevoelig voor
iemperotuurschommelingen. Hei opporoot reogeert op het
openen vqn vensters volgens verschillende porometers:
temperotuurinstelling, stijging en doling von de temperotuur
in de komer, buitentemperotuur, locotie von het opporooi.
Als het opporoot zich dicht been voordeur bevindi, kon de
detectie in storing goon door de lucht die vio de geopende
deur binnenkomt.

mode

mode

node

OPEN RAAM DETECTIE,

ENERG'EBESPAR'NG

reD ETC

3t



Als dit een probleem vorml, roden we oon de Automoiische
modus voor detectie von openstoonde romen uit te
schokelen {zie hstolloiieinstellingen). tJ kunt echter de
hondmotige octivering gebruiken (zie hieronder) .

o Overzicht
Verloging von de ïemperoluurcyclus door Vorstbescherming in

te stellen ïijdens heï venlileren von een komer door een
geopend venster. U kunt Íoegong krijgen lot de open
roomdetecïie vonuit de Comfort, Eco en Auto modi. Twee
monieren om de detecÍor in te schokelen:
-Aulomotische oclivering, de verlogingstemperotuur stort

zodro heï opporooi een temperotuurverondering deiecteert.
- Hondmoiige oclivering, de cyclus von vedoging von de
temperotuur begint door op een knop te drukken.

o Automotische oclivering (fobrieksinstellingen)
Bij de instollotieinstellingen stooi hoe u deze modus uitschokelt.
Het opporooï detecteert een temperotuurdoling. Een open
venster of een buitendeur. kon de ïemperotuurdoling
veroozoken.
Opmerking: Het verschil tussen de lucht von binnen en von
buiten moet voor een significonte temperoïuurdoling
zorgen om door het toestel ie worden gedetecteerd.
Deze temperotuurdoling leidi ïot wijziging noor
Vorsïbeschermingsmodus.

r Hondmotige octivering

. Overzicht
Uw opporooÍ kon vio een pilootdrood door een centrole bediening
worden beheerd, woorbij de verschillende bedieningsmodi op
ofstond door de progrommeur worden ingeschokeld. U kunt heï
loesiel olleen vio de pilootdrood bedienen in de Auïomotische
modus. ln de overige modiworden de vio de pilootdrood vezonden
opdrochten niet uitgevoerd.
ln het olgemeen mookt het gebruik von een
pilootbedieningssysteem hei mogelijk een exierr-re verioging von het
temperotuurinstelling in te stellen, gecombineerd met de inïerne
progrommering en de bewoningsdelectie.
Als er meerdere verlogingsqonvrogen tegelijkert'rjd verschijnen,
wordt voonong gegeven oon de loogst ingestelde temperoïuur,
woordoor de besporingen gemoximoliseerd worden {zie informotie
over prioriteiten tussen de verschillende modi).
Onderstoond de verschillende weergoven von heï scherm voor elke
opdrocht die door de pilooïdrood wordi gesïuurd:

Pilootdrood = ComÍort Pilootdrood =Éco
Comfort - 3.5'C

' 'l i' 4': ,,.e

,-,.1 i*:...,'a;
A

Pilooidrood=Eco-I
Comfort - l'C

l;* è,

'I i* >i
l

.l ix'. -"t
.Ítlrs .^^fJ.Xr ) S. i55t= l Ë. r,!il.

I iq : ,*
rlt
{Gt
g.:

Gs
iÍ;

TI
{nt:

Pilootdrood =Eco-2
Comfort - 2"C

r -1 nr-l r.rj-

..,1 i *r,;,..yr

q ra:t,

Pilootdrood =
vorstbescheÍmlng

Pilootdrood = Stop (Stond
By Modus)

-t t-tf
t.,J

Door gedurende
meer don 5
seconden oP t-:l te
drukken schokelt

1qD mode t--'€ OK

5 sec.

r Vorstbescherming digitole meter
Wonneer het opporoot een logere temperotuurcyclus
uilvoert wegens een geopend venster, wordt er een meter
mei de cyclusiijd op het scherm weergegeven. Bij een
geopend venster wordi de teller de volgende keer
outomoiisch opnieuw ingesteld op Vorstbescherming

ioutomotische of hondmotige ociivotie) .

o De Vorsfbeschermingsmodus stoppen
Door op een knop ie drukken, stopt u de Vorst-
beschermingsmodus.
Opmerking : ols een temperotuursiijging wordï gedetec-
ieerd, kon het opporoot terugschokelen nqor de vorige
modus (octieve modus vóór de detectie von het
openstoonde venster) .

Pilootdrood = Boosl

. Afsluiting vqn stroom
Bij overconsumpiie veroozoqkf een energiebeheerder of
een ofsluiier geen uiistop von de olgemene
stroomonderbreker (voorbeeld: gelijktijdig gebruik von uw
diverse huishoudelijke opporoten en ondere). Hiermee kunt
u hei oongesloten energieverbruik verminderen en dus uw
obonnement optimoliseren met uw energieleveroncier.

De creotieregeloors zijn ontworpen om te werken met
pilootdrood stroomofsluitingssystemen.
Opdrochten die door de pilootdrood worden versiuurd,
worden uitgevoerd door de elektronische regeloor von het
opporooï, die de instelwoorde von de veaonden opdrocht
zol ioepossen. De "Stop'-opdrocht koml overeen met hei
ofsluiten von stroom. Wonneer deze opdrocht is ontvongen,
schokelt het opporoot over op "stond-by" en goot don terug
noor de oorspronkelijke bedieningsmodus.

z^ Belongrijk: Gebruik hel ofsluilen von de shoom niei bli een
Á\ stuoomstoring. ln tegenstelling tol het ofsluiten vio de pilool.

l_i\ resulteert dit type ofsluilen in een reeks plolselinge en
hequenie shoomonderbrekingen,woordoor voorlijdige
sl'rjtoge von het opporool of zelfs ochleruilgong op kon
heden die niet onder de goronlle von de fobdkont
voll.

,.1;

.€

INFORMATIE OVER
ÁFSIÁNDSBEDIEN'NG

ir

t:-:1

Legende
I = De beste locotie
2 = Een ondere locolie

t-l t-]
IJ:U
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AJ
r Vrijslelling voor een opdrocht die ofkomstig is

von een externe sturing vio de pilootdrood
Met deze functie kunt u tijdelijk de instellingstemperotuur
oonpossen tot de volgende opdrocht die door de centrole
bediening of de overgong noor 00:00 is vezonden..
Voorbeeld:

I - Het opporoqt stoot in de Automotische modus. De
centrole bediening heeft een Eco opdrocht von 15,5.C

,,,,' I i &'.':),,,.:t./-s

^

a

+

Voorbeelden
Week- en dog progrommering

Pilootdrood ó opdrochten
= Comfori
= Eco

= Eco
uuu, I t *,".:t:,,",rê
 Art

IT
ffit t55':

GGa

 
f55r: @.H.

.€. @

mode E
Week- en dog progrommering

+ Pilootdrood ó opdrochten
+ Open room deteciie

3

= Ëco

= Stond By

= Vorstbescherming

I

reD

À

OK

OK

= Slond By Modus

2- Door te drukken op of + , kunt u de gewenste ou'- | [ *{!t,,,*&
Ade gewenste temperotuur tijdelijk instellen op bijv.18"C

".,.. l '.\:i.',, 
":"

,Gl mode E-ïC
Opmerking : De cursor die overeenstemt met de
bedieningsmodus, d.w.z. de Eco modus in ons voorbeeld,
knippert tijdens de tijdelijke ofwijking.

3- Deze wijziging wordt ouiomotisch geonnuleerd bij de
volgende door de centrole besiuringseenheid vezonden
opdrochi of door de overgong noor 00:00 uur.

.,,,.I Í x ij:,'..:a'
.^^

Uw honddoekdroger kon worden bediend met een infrorood-
ofstondsbediening meï de lR ontvonger oon de voorkoni von
de ofstondsbediening.

r Overzichl

Weergove
omgevingstemperofuur
Boost : octivering boost

Modusselectie Auto, Comfort,
Eco, Vorstbeveiliging

Regeling von de gewenste
temperotuur en duur von de
boost

Opm: de knoppenBoost Mode, * en

- 
hebben dezelfde functies ols de

oonwezig op de thermosioot.

r Werking
Richt de ofsïondsbediening op het infrorood ontvongst
venster von de thermostoot.
Controleer of er zich geen obstokels bevinden tussen de
ofstondsbediening en de infroroodontvonger om de
ironsmissie niet te storen.

lnfrorood
onfuongsi

I
reD

f'J[ï: @
G
G
ff<

mode tE

o Principe

ln de Comforl-, Eco- en Vorslbeschermingsmodiworden olleen
opdrochlen von de bewoningssensor en von de open venster
sensor in ocht genomen.
ln de Aulomolische modus kon,hel opporoot
verschillendeopdrochten ontvongen von:
- geihïegreerde 7 dogen en dogelijkse progrommering (Comfort of
Eco opdrochten);
- ó-opdrochten pilootdrood indien oongesloten op de cenÍrqle
regeleenheid;
- open vensterdetector;
- bewoningsdetector.

. In het olgemeen is hel de loogste onfuongen opdrochtdie
voorong krrjst, beholve wonneer de pilooldrood is
oongeslolen op een energiebeheersysleem. Don hebben
de opdrochten von de pilootdrood prioriteil.

.lndien eÍ een open Íoom deteciie wordl woorgenomen,
krijgt de oveÍgong noor vorslbeveiliging voorong, lenzij er
een opdrochl oonwezig is vio de pilooldrood.

- lndien een Boosl is geprogrommeerd, heeft deze voorong
op olle ondere ontvongen orders, beholve wonneer de
pilooldrood het order Stond By geeft.

OPTIONEEI.: A FSTA NDSBED,EN'NG
DOOR'R.ÁFSTANDSBED'ENING

'NFORMATIE 
OVER PRIOR'TEITEN TUSSEN

DE YERSCHII.I,ENDE MODI

3oi!:;i

Irit!'É

-i..

G{

A

2

im
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AD
GEB RU I KE RSI NSTE LLI N GEN

TOEGANG

2x korl
drukken

U heefl toegong toi gebruikersinsiellingen in 3 sfoppen:
Vonuit de modus Auto, Comfort, Eco of Vorstbescherming

Scherm
informolie

,"'- I i *r.j.".'.",:

lnformotie
scherrn

-^ | í *\),..ja

€Á
it'Lliil

^^t-n _rLLll ll
GI
{E
{3

Volgorde instellen:
Ac hÍergrondverlic htin g
instellingsiemO )Mox

)Niveou temperotuurverloging in Eco-modus ) temperoÍuur Vorstbescherming )Limiet voor comfort-
duur Boost )Moximum omgevingstemperotuur ) Eenheid temperotuur

3- Druk op

5- Druk op
bereiken.

14!,

reE

of [-lFlvoor de gewensie temperotuur

,','.' I i x'.';1.,.'..ia&

I - Er kunnen drie modi worden íngesteld:

L 1 = fijoelilte ochtergrondverlichting: Achtergrondverlichting von het
scherm ols u op een knop druki of tijdens de deteciie von de
bewoning

L2= Non-stop ochtergrondverlichting: Altijd ochtergrondverlichting
von heÍ scherm.

L3=Tijdelijke ochtergrondverlichiing: Achtergrondverlichting von
het scherm ols u op een knop drukt..

[3-modus is de stondoordinslelling.
Druk op of fE om de gewenste instelling te kiezen

4- Druk op OK om op ie sloon en noor de volgende
insfelling te goon.

r€

.*

- J5': @
  A

nrode tE-q

'.'. I rF,:: ., ..-...'n

tl @
I @
r[ E t-".il

mode tr@
mode

2- Druk op OK om op te sloon en noor de volgende
instelling te goon.

Om de gebruikersinstellingen ie verloten, drukt u
tweemool oo mode

Uw opporoot is voorof ingesteld op ZoC. U kunt de
vorstbeschermingstemperotuur oonpossen von SoC tot I 5'C,
met intervollen von 0,5'C.

,,.' I ii {e .,,t ,,:r
A

.€ L'l @
GT mode EtC

of í-Tlom de gewensie temperoiuur

Druk tweemool op
te verloten.

mode om de gebruikersinsiellin gen

De temperoiuurdoling is ingesteld op -3,5'C in vergelijking
met de ingestelde temperotuur von de Comfort modus. U

kunt het verloogde nivequ met inlervollen von 0,5"C insiellen
von -'l "C t/m -8"C.
Belongdjk ongeocht het ingesÍelde verlogingsniveou zol de
Eco inslellingslemperoluur I goC nooil overschrijden.

.* @
1[.@t=cTJ CK

ó- Druk op OK om op te sloon en volgende
instelling te goon. Druk tweemool
gebruikersinstellingen te verloten.

USEr=
gebruikersinslellingen

"'"L i *-t"-"A
/lGG

d;] i-i5[,-
lx druk

korl

CHT E RG RO N DV E R LI C HT I N G

INSTELLEN

DE TEMPERATUUR YAN DE

YORSÏBESCHERM ING INSTEII.EN

INSTEIIEN YAN DE ECO MODUS
ÏEM PERATUURYERI.A G'NG

mode

34
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COMFORÏ 
'NSTELWAARDETEMPERATUURLIMIET

a!
l0-Druk op of fT-lom de gewenste duur weer te geven.

..'" I À ::;;72 
":3

U kunf het ingeslelde ïemperotuurbereik beperken door een
moximole en / of minimole ínstelling in te voeren, woordoor
onbedoelde temperotuurveronderingen voor-komen
worden-

a

o

G
G
q"3

a

,,,,'l I *!-,,.:és
I

@
irel mode E,TA. loge lemperoluurgrens

Vergrendelen von het insïelbereik met een minimole
temperotuur, woordoor de temperotuur eronder wordÍ
ingesteld. De minimuminstelling is op Z'C ingesteld. U kunt
tussen 7'C tot 1SoC oonpossen met intervollen von I 

oC.

7-Om de minimole temperoiuurinste lling te wijzigen, druk op
of Í-Fl. Bewo or met or(

le sloon en ïe goon noor de volgende insielling,
OK

ll-Om op
druk op

l3-Om
druk

.,,'l i4':;...*
G
G
8á @

A

mode t--;il@
oo

Als u het niet wilt wíjzigen, drukt u op OK hei toestel
wijzigt outomotisch om de moximole woorde in te stellen
Om de gebruiersinstellingen te verloten, druk 2x mode

. Hoge temperotuurgrens
Vergrendelen von hei instellingsbereik door gebruik te
moken von een moximole temperotuurverhoging, woor-
door de temperotuur niet hoger kon worden ingesteld don
die iemperotuur. De moximole instelling is voorof ingesteld
op 30"C. U kunt deze oonpossen vonof l9'C tot 30"C mei
intervollen von loC.
8-Om de moximole temperotuurinstelling te wijzigen, druk

op of l-Tl

Om de instellingen te verloten. druk tweemool mode

Wonneer de Boost is ingeschokeld, moeÍ het toestel de
komer vem/ormen tot de temperotuurgrens: de moximole
omgevingstemperoiuur. Als die bereikï is, stopl de Boosi
outomotisch.
Het is ingesteld op 39'C, u kunt deze oonpossen von 25"C toi
39'C metintervollen von I oC..

Het Boost-symbool en hei verwormingslompje verschijnen op
hei scherm en de moximole temperotuur knippert.
l2-U kunt de moximole temperoiuur von de Boost instellen

Door le drukken op
lntervollen von I "C,

of [Tl von 25oC tot39oC met

.É ;g]- 2-iL\/! @#:5tr,
I cll mode + r

iGl

,,,. I t*.. ,,i;

o€ Ë,:rÉ*=@
1[ .€ @

mode F-.8@
oo

Druk op
de

de toets
volgendenoor

druk2@

De moximqle duur von Boosi is voorqf ingesteld op ó0
minuten. U kunt het von 30 tot 90 minuten oonpossen met
intervollen von 30 minuten.

9- Het Boost-symbool en het verwormingslompje verschijnen
op het scherm en de voorinstelling von ó0 minuten knippert.

Om op te slqon en door te goon
lling.Om het menu ie verloten, ,reD mode tí=-qI OK

sloon en door Íe goon noor de volgende, instelling
om de gebruikersinstellingen te vedoien, druk 2x

@

De voorof ingestelde temperotuureenheid is groden Celsius.

14- Druk op f= of Eom de eenheid te wijzigen

,,,,'l ! x :..,,tJ'

^
.,.' I ! ., l)

a

@
o G# @l:

a GIÍt
fs

mode
mode OK

MAXIMALE OMGEY'NGS,
TEMPERATUUR YOOR HET AUTO-
MAT'SCH SIOPPEN YAN DE BOOST

'NSTEI.I.EN 
YAN DE MAXIMALE DUUR

YAN DE TOEGEI.ATEN BOOSÏ
INSTEI.I,EN YAN DE TEMPERATUUREENHE'D

f r-ï
LI I-l

@ E
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'N9
15-Om outomoÍisch op te sloon en door le goon noor

de volgende insÍelling, druk op.[ or I

,,,"1 I *tí-.',.,;..b

Ë@

yES = Fobrieksinstellingen opnieuw ingesteld

nO = Fobrieksinstellingen niet opnieuw ingesteld

Gu#a

lU mode tt@

3- Druk 5 seconden op toets
noor de oorspronkelijke co

Het

mode tt@

toestel keert terug
en goot outomotisch

ïerug noor het stortscherm von de gebruikersinstellingen.

,,,.. I i xt:,:,*zA

.H $5^ @
llil,Druk tweemool o de gebruikersinslellingen te verloten.

Om terug ie keren noor de fobrieksinstellingen, go verder in
de onderstoonde :

l - Druk de insielling von de temperotuureenheid op
I versch'rjnt op het scherm.

.l r {<.'-;'.u53

^

5sec.

De volgende (fobrieks)instellíngen zijn von krocht

Porqmelers Fobrieksinslellingen
Werking

ComÍorl
insleltingstemperotuur l9"C

Boosl-duur ó0 min.

verschijnt. Druk op of fil om te kiezen voor

'',1 l*,':'j"'..;,tB

^G
G

rel mode ct qt OK

Toelsen okeld

Gebrui kersi nsïelling en
Achlergrondverlichling L3

Moximole Boosl-duur ó0 min
Vorslbeschermings-
lemperoluur
Minimole ingeslelde
Comfort lemperoluur
Moximole ingeslelde 30"c
Comfort UT

Eco modus lemperoluur-
verloginEsniveou

-3.5"C

Moximqle omgevingslem-
peroluur voor hel qut.
sloppen von de Boost

Temperoluur eenheid or\

Druk op rnode om de gebruikersinstellingen te verloten

@r* rE 5L

rel Emode (s
7"c

70c2-no
YES

t nId! @
35"C

I NSTALTATE U RSI NSTE LLI N G E N

mode

FABR'EKSINSTEII.INGEN HERSTEI.IEN

ÏOEGANG

U heeft toegong toi gebruikersinstellingen in 4 stoppen: Uit
de modus Auto, Comfort, Eco of Vorstbescherming:

Scherm
informotie

.. I I r&.:':,..""*

G
f,i E,ilil [ilnF

t

.,r I i d*.1':p*zr

^€ i-158.

Volgorde instellen :

Automotische open room detectie ) PIN code vergrendeling ) fobrieksinstellingen opnieuw instellen

Scherm
informotie

"*l I *r:i.*'r-e

Druk kort
2x

Druk
gedurende 5

seconden

lnSt:= tnstollolie-
instellingen
.',', I i S::,:'..,,"3 

in5!cr{
Druk kort

Druk
gedurende

l0 seconden
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OPEN RAAM DETECTIE, ACTIVERENI
DEACTIVEREN YAN DE AUTOMATISCHE
MODUS

a!
I - Stondoord is de

Druk op of
Opsloon door op

PIN-code 0000.
om 0 te selecteren. Dit knippert
te drukken.

i 4 t-,.:=,,..-g',

De Automotische modus is ingeschokeld ols
stondoordinstelling.

,,"1 i {ql::.,..a*

r* lj'^o @

o* @
lEf,

o

@ E

mode []l tA lon
o

2-Yoor ondere cijfers selecteerf u 0 door op OK te
drukken. Wonneer 0000 verschijnt, drukt u opnieuw op
om op te sloon en te verloien.

mode

mode

OK

oI(

Druk oo
On =ouÍomotische modus ingeschokeld

of {-ll

OFF= outomotische modus uitgeschokeld
.,"1r{q l:.-.t"/g

A

.,.1 ! X:..:;y,,1./i" @oE
oH *rÉ* @
lil GJE

Gl, E,+mode

2- Druk op
volgend

om op te sloon en outomotisch noor de
ng fe goon. Om de gebruikers-

instellingen te verloten, drukt u 3 mool op arode

r Overzicht
Het toestel is beschermd met een veiligheidscode tegen
nietgeouioriseerd gebruik. De pincode (Personol ldeniity
Number) is een oonposbore 4-cijferige code. Wonneer
ingeschokeld. voorkomt het toegong tot de volgende
insfellingen:
- De Comfort modus selecteren: De toegong tot de

Comfort modus is verboden, olleen de modus Auto, Eco
en Vorstbescherming zijn beschikboor.

- Minimum- en moximumlimieien von het ingestelde
temperotuurbereik {de temperotuur wijziging is verboden
buiten het toegestone instelbereik).

- Progrommeermodus.
- Open room deïectie instellingen.
- lnstellen von de Eco modus temperotuurverloging.
- De temperotuur von de Vorstbescherming instellen.

Er zijn 3 belongrijke stoppen nodig voor het eerste gebruik
von de PlNcode vergrendeling:
I - PIN-code inífiolisoiie,voer de voorgeprogrommeerde

PIN-code (0000) in om toegong te kijgen tot de funciie.
2 -Aclivotie von de PIN-code om instellingen te beveiligen

die door de PIN-code worden beschermd.
3 - Pqs de pincode qon, vervong 0000 door de oongeposte

code.

o PIN-code initiolisqtie
Stondoord is de PIN-code níet ingeschoketd. OFF
verschijnt op hei scherm.

De pincode wordt geihitioliseerd, de volgende instelling
wordt outomotisch weergegeven: PIN-code octivering.

r Activering / deoctivering von de pincode

r-OFFverschijnt op het scherm.
Druk

On
On
OF

opQ of E om de PIN-code in te schokelen.
verschijnÍ op het scherm.

= PIN-code ingeschokeld

F= PIN-code uitgeschokeld

"'' I t * '':\"":/s
AG

G
*

2- Druk o om op
sto voor de i

o I]F F {*m
\!t z

@

rreJ

.G

mode {-F-]i:r]C

te sloon en terug te goon noor het
nstellingen von de instqllotie.

...1 À x:.1:j,.t.,:t,

^,-Lfn Ê

iI[] mode ta Gr.

De pincode is in
behouden inste
onmogelijk.

okeld. Een wijziging von voor-
die in "Ovezichf'stoon, is nu

gesch
llingen

P'N CODE YERGRENDEI.'NG
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o Pos de pincode oqn
Als u de PIN-code hebt geoctiveerd, volgt u de
onderstoonde stoppen. Als olternotief moet u de stoppen 1

en 2 von het initiolisotieproces evenols de stoppen 1 en 2
von het octiveringsproces kopiëren voordot u de pincode
oonpost.
Houd er rekening mee dot het oonpossen von de pincode
olleen kon worden uitgevoerd nodot de initiolisoiie en
octivering de pincode

l'l wordt weergegeven, drukt u lenminsïe 5 op

"'. I i xi.;;,"."s:'

^

2- nO q4qrdt weergegeven. Druk op
om !E) te selecteren.

'-"l r l& -"zs

of

A

t= fE
.H
lq[,

t-lnu @

5 sec.
2- De 0000 code verschijnt en het I st nummer knippert. Druk op

mode OK

yES = Fobrieksinstellingen worden gereset

Í'lO = Fobrieksinstellingen niet opnieuw ingesteld

3- Druk 5 seconden op de toets OK Het opporoot
keert terug noor de oorspronkelijke configurotie en goot
outomotisch ierug noor het stortscherm von de
instollotie- insfellingen',"., 

l ! x .::.:-.t+e

rH Ï85^ @

G
G
aq,

a il'-' #?m\ttz
mode

mode

of l-Tl om het eerste oewenste
op @ bm oÉ te sloon

ferl

tr]@
oq

ilgl

cijfer te selecteren
en druk don eh te verlcifen
Herhool deze bewerking voor de resierende 3 cijfers.

,,''..1 i g::'',zlt

GI G
''di1 ruils.^* @ 18, mode g@

5 sec.iJ[,
De volgende fobrieksinsiellingen zijn von krocht:

3- Druk op o( om te bevestigen. De nieuwe code is nu
o n.

lnslellingen Fobrieksinsiellinqen
Werking

.'.'I ix,l::.,,,'.zs Comforl instellings-
lemperoluur

1 9"C
AI ,:'l5B' @

GG Boosl-duur ó0 min
q:? Toetsenblokkering Uitgeschokeld

Gebruikersinstellingen

rU rnode tI feL L3

2 (o/-

7"C

s UÍ.

4- Druk nogmools op OK om de modus voor het Vorslbesch
instellen von de PlNcode of te sluiten en ierug te keren
noor het siortscherm von de instellingen voor instollotie

., I i *:;;,,.."113 Moximole ingestelde Comforl ?no.inslellingslemperoluur "" -
Moximole Boosl-duur ó0 min.

Minimole ingestelde Comforï
inslellingslemperoiu ur

7"C

a in 5t @
AG

G
f=E

,lEll mode E@l
mode om de lnstollotie-instellingen

Moximole omgevingslemperoluur
voor hel oulomqlisch sloppen von 35'C
de Boosl
Temperoluur eenheid "C

lnstollotie-inslellinqen
Aulomolische open room
deleclie lngeschokeld

Uitqeschokeld
Woorde von de pincode 0000

Om de lnstolloiie-instellingen ie verloten, drukt u twee
keer op oode

Druk 2 moolop
le verlofen.

Als de beveiligingscode von de PIN-code is uiÍgeschokeld PIN-code beveiliging
worden de insiellingen von de gebruiker
I - Druk op de PIN-code instelling OK

kort op hei scherm.
.,. I i *.::,,"..,,:-t

 

en de insiolloïie
fESt verschijnt

I rE 5L @
G
GI
f'rí

mode

FABR'EKS'NSTEII.'NGEN HERSTEI.I.EN

ltgl tt@

38



a!
EXPERTINSTETTINGEN

TOEGANG

I x drukken
5 sec

2 xkorl
drukken

U heeft toegong tot expertinstellingen in 5 stoppen.
Uit de modus Auio, Comfort, Eco of Vorstbescherming:

Scherm
informotie

' .l i t*':'i,,.-..s

Scherm
ínformotíe

",= | I $i1:j..ae .'^L J *|r,,"a

iJSF;G
G l,l[[ G ir"r G

G
&:*r

Scherm
informotie

.,..1 | r'l':."',ts
/l3

G
ea inSL

Overzicht von de Expert instellingen :

Schoolinsielling von de omgevingstemperotuur ) t<euze von vermogen ) Terug noor de fobrieksinstesllingen

I xdrukken
l0 sec long

I x druk long tegelijk
tijdens l0 seconden

PIO=expert
inslellingen
.* | | *.t;,,-\é3

Gl r-t ^g f'r- fi
I x korl
drukken

,NSÏEI.I.'NG YAN DE OMGEY'NGSTEA4 PERATTJUR SENSOR

o Overzicht
Belongdjk: Deze bediening is olleen voorbehoudên oon
professionele inslolloteurs; eventuele foulieve wijzigingen
kunnen leiden toi conlrole-ofwijkingen.
Wonneer de gemeten temperotuur (gemeten mef een
beïrouwbore thermomefer) ten minste loC of 2oC verschilt
ten opzichte von de instellingstemperotuur von de rodiotor..
De kolibrotie post de temperotuur oon die gemeten wordt
do91de omgevingsiemperotuursensor om een ofwijking von
+ 5oC tot -5"C Íe compenseren met intervollen von 0,'l'C.

. lnslelling von de temperotuur sensor

I - Als het verschil von komertemperoluur negolieÍ is, bijv.:
lngestelde temperotuur(die u wenst) =20oC.
Omgevingstemperoiuur (wot u leest op de
betrouwbore thermometer)= ;3o6.
Gemeten verschil = - 2"C.

Belongnjk Voordol u de kolibrolie uifuoert, is hel
oongeroden 4 uur le wochlen no de instelling von de
temperotuur om er zeker von te ztjn dot de
omgevingslemperotuur geslobiliseerd is..

Om het verschil te conigeren goot u ols volgt te werk:
Sensor temperotuu r = 24"C.
(De gemeten lemperoluur kon verschillen door de locolie
vcn de lhermosloqt in de komer).

Verminder de femperotuur die door de omgevi ngs-
temperotuurse
drukken. ln ons

nsor gemeten wordt met 2"C door op
voorbeeld goot de door de sensor gemeten

temperotuur van 24"C naar 22"C

a

.," I i lir,.;1:..,;,4:,,

o

rcD

G
G
ffia

@t5, OK

2- Als het verschil von komeriemperoluur posilief is, bijv.:
lngesielde iemperotuur(die u wenst) =l9oC.
Omgevingstemperotuur (wot u leest op de
betrouwbore ihermometer)= 21o6.
Gemeten verschíl = +2"C.

Om ïe corrigeren, goot u ols volgt te werk:
Sensortemperotuur = 21"C.
(De gemeten temperoluur kon verschillen door de locolie
von de lhermoslool in de komer).

.,""1 t {qi},,,".-;rr
 

@

@o ,lïj1tr @
G
G
ffi iLI[r

mode modeOK or(@ til
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N9
Verhoog de iemperotuur die door de omgevings-
temperátuursensor gemeten wordt met 2oC door op fX
te drukken. ln ons voorbeeld goot de door de sensor
gemeten temperotuur von 2l "C noor 23"C.

Als de beveiligingscode von de PIN-code is uitgeschokeld,
worden de gebruikers-, instollotie- en expertinstellingen
opnieuw gerhitioliseerd :

a *t

r[ tt:?c

l - Dfuk yonuit de instelling Energie-instellíng op
fEJT: komt op het scherm.

,"" I i *i.t),.,.,:za

mode

^

@
OK

5 sec.

@o Ë rl:5É

Druk op OK om de nieuwe woorde ie volideren en sluit
U de modus of. Om de instellingen te verloten, druk op [^',4""1

o De reset nqqr nulvon de sensorkolibrolie
Om de woorde von de conectie op "0" te zetten, doet u het
volgende:
l - Wonneer de door de sensor gemeten temperotuur

verschijnt, druk op
seconden.

of E gedurende minstens 3-

;l1t

2-no verschiint. Druk oo
YES

mode ME

oi Í-Tlvoor het selecïeren
von

@
.,,,,. I i * :,,',;'

 3
G
{"ï

a t-l
n
LI

mode t*]IE OK

yES = Fobrieksinstellingen worden gereset

Í'lO = Fobrieksinstellingen niet opnieuw ingesteld

3-Druk 5 seconden op OK Hei toestel keert terug noor
De oorspronkelijke configurotie en goot outomoiisch terug
noor de outomotischl,ïïï:,,",. 

.-
Belongrijk: Deze wijzigingen moefen door
gekwoliÍiceerd personeel worden uitgevoerd,
het moet tijdens de eerste insÍollotiein produclie
of ler ploolse worden uitgevoerd.

Om een regeloor oon ie possen oon de toestellen en de
verbruikteenergie ie schotien, is het essentieel om de
sponning von het opporoot in te stellen.

l- Voorof ingestelde woorde is vostgesield op 500W.
Selecteer een-woorde tussen 500W en ,l500W door te
tliut<ken odi-l of fI .

."1 l*:,::,.,1éJ

5 n
|-l

 n
'J

oï ,J'-ii:iÉ @
iÍi!

,l r*..';;t',.,,;t4

'GT
mode i:t€

3sec.

OK

2- Druk op@ Om op te sloon en outomotisch verder te
goon. Om expert instellingen verloten, druk 3x G.u?l

b
a ït5 @

G
G
{i3

^

i1[, MG:mode

De volgende fobrieksinstellingen z'tjn von krocht

a
g mode tE "C

G
G
f-;ï @ lnslellingen Fqbrieksinstellingen

Werkinq
Comforl
inslellin gslem peroluur l9"c

Boost-duur ó0 min
Toetsenblokkering Uitqeschokeld

2- Druk vervolgens
noor de volgende

G

Om op ïe sloon en outomotisch
g Íe goon.

,,.1 I xa.r..,.,'jjt'
L

Gebruikersi en
Achtergrondverlichting L3

a G
{3 tI5[l @

Eco temp. verlogingsniveou -3,5"C
Vorslbeschermings- l"C
lemperoluur
Minimole ingestelde
Comfort temperoiuur 7"C

rqr. mode iEl@ Moximole ingesïelde
Comfort lemperoluur 30'c

3-Om de

FA BR'EKSINSTEI.I.'NGEN HERSTEI.I.EN

YERMOGEN INSTEII.EN

mode3x op
-instellingen op te sloon. druk

40
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lnslellingen Fobrieksinslellingen

Moximole omgevings-
lemperotuur voor hel outo- 390C
molisch n von de Boosl

Temoerotuur eenheid

Instollolie-instel en

Experl-instellinEen
Spqnninq 500w

Om de Expertinstellingen te verloten, drukt u 3 keer op mode
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ONDERHOUDSTIPS

Tijdens onderhoudsoctiviteiten moet het verwormingstoestel uitgeschokeld zijn. Zorg er dus voor dot het toestel
uiigeschokeld is. Volg deze tips om uw verwormingstoestel long te loten meegoon:

. Gebruik enkel milde schoonmookmiddelen bij het schoonmqken en ofvegen von de rodiotor {geen
schurende of bijtende producten).

. Gebruik een droge doek (zonder oplosmiddelen) voor het sÍuringsopporoot.
r Eventuele wijzigingen oon de essentiële veiligheidselementen (zools de eigenschoppen en het

vermogen von de verwormingsweersiond, het soort en volume von de speciole vloeistof in de
elekirische rodioior) zijn niet toegesloon.

. Brj dergelijke onprofessionele hondelingen vervolt onmiddellijk de gorontie.

Atuolverwijdering
Het symbool op hel producietikei geeft oon doÍ het produci niet ols huishoudelijk ofuol mog worden behondeld, moor oport

moet worden gesorteerd. Als het product oon het eind von zijn levensduur is gekomen, moet het noor een
inzomelfocilileit voor elektrische en elektronische onderdelen worden gebrochï. Op deze mqnier helpt u de mogel'rjke
negotieve milieu- en gezondheidsgevolgen te voorkomen woortoe hel product kon bijdrogen indien het ols gewoon
huishoudelijk ofvol zou worden verwijderd. Voor meer informotie over recycloge- en inzomelfqciliteilen neemt u best

I qentqct op met uw plootselijke overheid/gemeente, ofvolopholingsdienst of het bedr'rjf wooryon u het producl heeft
gekocht. Von ioepossing in londen woor deze richtlijn werd oongenomen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aonlol buizen 16 24

Hoogie (mm) 775 I t8t
Lengte (mm) 585 400 450 495 585

Afgifte (W) 400 400 500 ó00 700

Artikel nummer 0r84A0002 0r 84A00r ó 0l 84400r z 0r84A0004 0r8440005

Voltoge: 230V-50H2
Klosse ll - lP44
Venrrormingscomponent in stool
Hitte element met thermostoot en thermo zekering

Aontolbuizen 28 3ó

Hoogte (mm) t4lI 1763

Lengte (mm) 400 450 495 585 495 585

Afgifte (W) 500 ó00 7W 900 1000 I 000

Artikel nummer 0r84A0018 0l 844001 9 0r84A00r0 0184A00r r 0r 84A0007 0r84A0008
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Referentie(s) van
het model:

01 84A0002, 01 84A0004, 01 84A0005, 01 84A0007, 01 84A0008, 01 84A001 0, 01 84A001 1,

01 844001 6, 01 84A001 7, 01 84A001 8, 01 84A001 I
Item Symbool Waarde Een-

heid
Item Eenheid

Warmteafgifte Type warmteafgifte/sturin g kamertem peratu ur (selecteer
één)

Nominale
warmteafoifte

Pnom 0.4/0.6/0.
7t0.9t1.0

KW Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de
kamertemperatuur

Nee

Minimale
warmteafgifte
íindicatiefl

Pmin 0.4t0.6t0.
710.911.0

KW Twee of meer handmatig in te stellen trappen,
geen sturing van de kamertemperatuur

Nee

Maximale
warmteafqifte

Pmax,c 0.410.610.
7lo.9l1.o

KW Met mechanische sturing van de
kamertemoeratuur door thermostaat

Nee

Aanvu llend elektriciteitsverbrui k Met elektronische sturing van de
kamertemperatuur

Nee

Bij nominale
warmteafoifte

Elmax 0.4t0.6t0.
710.911.0

KW Met elektronische sturing van de
kamertemoeratuur ol us daq-tiidschakelaar

Nee

Bijminimale
warmteafqifte

Elmin 0.410.610.
7t0.911.0

KW Met elektronische sturing van de
kamertemoeratuur olus week-tiidschakelaar

Ja

ln stand-bymodus E/S8 <0.001 KW Andere sturingsopties (meerdere selecties
moqeliik)
Sturing van de kamertemperatuur, met
aanweziqheidsdetectie

Nee

Sturing van de kamertemperatuur, met
openraamdetectie

Ja

Met de optie van afstandsbedieninq Nee
Met adaotieve sturino van de start Nee
Met beperking van de werkinqstiid Nee
Met black-bulbsensor Nee

Contactgegevens Stelrad Radiator Group
Welvaartstraat 14 bus 6
B-2200 Herentals - Belqië

Normen:

EMC Laaqsoannino RoHS
EN55014-1 8N60335-1 8N50581
EN55014-2 EN60335-2-30
EN61000-3-2 EN60335-2-43
EN61000-3-3 EN62233
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