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UW APPARAAT GEBRUIKEN
1 Het apparaat wordt geleverd
met:
-- Snelstartgids voor de gebruiker,
-- Snelstartgids voor de installateur,

Weergavegebied van de berichten
Dag van de week
Tijd
Datum
Kamertemperatuur*
Buitentemperatuur gemeten
door de buitenvoeler
(enkel indien een voeler is aangesloten)

i

-- Garantieverklaring met
veiligheidsvoorschriften.

2 Beschrijving van het
hoofdscherm

(*) Opgelet : De weergegeven
kamertemperatuur kan variëren
als de kamerthermostaat in de
hand wordt gehouden.
De kamerthermostaat meet het
best de temperatuur als hij in
zijn muursteun is bevestigd.
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3 Beschrijving van het hoofdmenu
Menu

Navigatie
Navigeer met de toetsen:

Druk op de toets:
om terug te keren naar het
vorige scherm
Selectie met de toets:

1

Druk op de toets:
om terug te keren naar het
hoofdscherm.
(op elk moment)

Legende
1

Scroltoets (boven / beneden)
Navigeren in de menu’s.
De ingestelde waarde verhogen/verlagen.

2

Selectietoets
De selectie of instellingen bevestigen.

3

Terug-toets
Terugkeren naar het vorige menu.
Terugkeren naar de vorige instelling.

4

5

Menu-toets
Het hoofdmenu openen.
Terugkeren naar het hoofdscherm
(op elk moment).
Weergavegebied van de
huidig ingestelde modus
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i

(**) Beschikbaarheid van de
menu’s afhankelijk van de
instellingen van het systeem

i

De standby-stand wordt
na 1 minuut zonder actie
geactiveerd
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3.1

Verwarming

Menu

In dit menu kunt u:

3.4

Afwezigheid

Menu

De verwarming aan- of
uitzetten.

Een periode van
afwezigheid instellen.

De periodes instellen waarop
de verwarming moet werken.
Het programma (indien
ingesteld) tijdelijk aan te
passen.

3.2

Warm water**

Menu

In dit menu kunt u:

De afwezigheidsmodus
aan- of uitzetten.

3.5

Parameters

Menu

Het warm water aan- of
uitzetten.

De taal instellen.
De naam van apparaat
kiezen.

De periodes instellen waarop
de verwarming van warm
water moet werken.

De toetsblokkering aan- of
uitzetten.
De helderheid en het
contrast van het scherm
aanpassen.

Het programma (indien
ingesteld) tijdelijk aan te
passen.

Terugkeren naar de
fabrieksinstellingen.

Koeling**

Menu

Informatie uitlezen: Zone,
type en softwareversie van
de kamerthermostaat.

In dit menu kunt u:
De koeling aan- of uitzetten.
De periodes instellen
waarop de koeling moet
werken.
Het programma (indien
ingesteld) tijdelijk aan te
passen.

In dit menu kunt u:
De datum en tijd instellen.

De temperatuur van het
warm water instellen.

3.3

In dit menu kunt u:

i

(**) Beschikbaarheid van de
menu’s afhankelijk van de
instellingen van het systeem

De temperatuur in te stellen
van de koeling.
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4 Programmeren
4.1

Verwarmprogramma

• Druk op de toets
> selecteer
op het scherm > verwarming >
programma > bepalen > een dag
kiezen.
Het programmeren van een dag begint om
00:00 met een maximum van 7 periodes
over 24 uur.

• Druk op de toets
.

voor weergave

Het display verandert automatisch in
en wist de geprogrammeerde
temperatuur.

• Stel de gewenste kamertemperatuur in
en bevestig met de toets
.
• Stel het einde van de periode in met de
toetsen
en bevestig met de toets
.
• Herstart de programmering als u
andere periodes wilt instellen.
Om een instelling aan te passen:
• Gebruik de toetsen
(achteruit)
of
(vooruit) om de gewenste
instelling te selecteren.

De instelling van de vorige periode is van
toepassing tot
.
• Bevestig met de toets
of
annuleer een andere periode.
Een andere periode annuleren:
• Druk op de toets
om de vorige
periode te selecteren en voer de
procedure opnieuw uit.

• Pas de temperatuur of de tijd aan met
de toetsen
en bevestig met de
toets
.
Een periode annuleren:
Annuleren doet u:
-- periode per periode,
-- van het laatste naar de eerste periode.
• Druk op de toets
om de laatst
ingestelde periode te bevestigen.
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4.2

Programma voor verwarming van
warm water en koeling (**)

• Om het programma voor verwarming
van warm water te openen : druk op de
toets
> selecteer op het scherm >
warm water > programma > bepalen
> een dag kiezen.
• Om het programma voor koeling te
openen : druk op de toets
>
selecteer op het scherm > koeling. >
programma > bepalen > kies een
dag.

Nadat u een dag geprogrammeerd heeft,
keert u automatisch terug naar het scherm
om een dag te kiezen voor programering.
• Kies de dag om te kopiëren
• Kopieer de instelling voor één of
meerdere dagen.
4.4

Tijdelijke instellingen
(beschikbaar voor de actieve
programma’s)

Met deze functie kunt u een actief
programma tijdelijk aanpassen.
• Druk op de toetsen
hoofdscherm.

• Stel de periodes in volgens hetzelfde
principe om de verwarming te
programmeren
(zie verwarmingsprogramma).
• Activeer of deactiveer de periodes
(max. 7 periodes in 24 uur).

i
4.3

(**) Beschikbaarheid van de
menu’s afhankelijk van de
instellingen van het systeem

Een dag kopiëren

Met deze functie kunt u de instellingen van
één dag op andere dagen toepassen.

• Kies het programma waarop de
tijdelijke aanpassing moet worden
aangebracht.**
• Kies de instelling en de eindtijd van de
tijdelijke instelling.
Om te annuleren:
• Op het hoofdscherm, druk op de toets
.
• Kies de tijdelijke instelling(en) die
moeten worden geannuleerd.**

i
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op het

(**) Beschikbaarheid van de
menu’s afhankelijk van de
instellingen van het systeem
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4.5

Afwezigheid

• Druk op de toets
>
selecteer op het scherm > afwezigheid
> bepalen.

• Geef het begin en einde aan van uw
afwezigheid (dag en tijd).
• Vergeet de kamertemperatuur niet in te
stellen.
4.6

Bescherming tegen vorst

Het beveiligingssysteem tegen vorst
van het apparaat stelt de verwarming in
werking van zodra de temperatuur waar
het apparaat is geïnstalleerd lager is dan
5°C of als de buitentemperatuur lager is
dan 3°C.
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HULP NODIG ?

Waarschuwing

Te volgen stap

5 Problemen oplossen

Raadpleeg het
installatievoorschrift
van de ketel om
de druk in het
verwarmingssysteem te
verhogen.

In dit hoofdstuk vindt u alle foutmeldingen
die de kamerthermostaat kan weergeven,
samen met een oplossing die u kunt
uitvoeren om het apparaat terug in
werking te stellen.
• Als na het uitvoeren van deze
standaardoplossing uw apparaat
nog steeds niet werkt, laat u het
uitgeschakeld en neemt u contact op
met uw erkend installateur.
Waarschuwing

Bel het telefoonnummer
dat op het scherm wordt
weergegeven.

Te volgen stap
Controleer of het
verwarmingssysteem
onder spanning staat.
Raadpleeg de
handleiding van de
warmtepomp.

Geen weergave
op
het scherm van de
kamerthermostaat

Controleer of:
- de batterijen van de
kamerthermostaat
correct geplaatst zijn
- de polariteit van
de batterijen niet
omgekeerd is.
- de batterijen niet
leeg zijn. Vervang de
batterijen in dit geval
door nieuwe.

Vervang de batterijen
volgens de instructies
(zie batterijen
vervangen)

Raadpleeg het
installatievoorschrift van
de ketel om be ketel te
resetten.
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6 De batterijen vervangen
4

3
Als de boodschap "batterij bijna leeg –
vervang de batterijen" verschijnt op het
hoofdscherm, dan is de levensduur van de
batterijen ongeveer nog een maand.

C
2

Opmerkingen:
-- Als de batterijen niet op tijd worden
vervangen dan zal de verwarmingsketel
werken zonder rekening te houden met
de kamerthermostaat.
-- De instellingen van het apparaat
worden bewaard tot wanneer de
batterijen worden vervangen.
-- Maak het batterijcompartiment schoon
voordat u nieuwe batterijen plaatst.
-- Meng geen gebruikte en nieuwe
batterijen of batterijen van verschillende
types.
-- Gebruik geen herlaadbare batterijen.
-- Stel de batterijen nooit bloot aan hitte
of aan een vlam, probeer batterijen ook
nooit uit elkaar te halen en zorg dat ze
niet in kortsluiting zijn.
-- Als een batterij elektrolyt lekt en in
contact komt met de huid of kleding,
moet u dit onmiddellijk spoelen met
veel water.
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A
1

B
Legende
1
Batterijklep
2
Batterijen
3
Batterijcompartiment
4
Kamerthermostaat

• Open de batterijklep (1) van de
kamerthermostaat (4) volgens de
handelingen (A) tot (C).
• Verwijder de batterijen (2).
• Vervang de batterijen door nieuwe
Alkalinebatterijen van het type "AA
LR6" en controleer hun polariteit
(richting "+" en "-").

i

Lege batterijen mogen niet
bij het huishoudelijk afval
worden gegooid, maar moeten
gesorteerd en gerecycleerd
worden.
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