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! Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor toekomstig gebruik. 

 

 
NEDERLANDS GEBRUIKSINSTRUCTIES 

 
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de convector gebruikt. Zo voorkomt u schade en 
gevaarlijke situaties. Enig gebruik anders dan beschreven in deze handleiding kan brand, 
elektrische schokken of letsel veroorzaken en leidt ertoe dat de garantie vervalt. 
De garantie geldt niet voor eventuele defecten, verslechtering, verlies, letsel of schade veroorzaakt door of 
als gevolg van het verkeerd gebruik of misbruik van deze convector. Aan rechten die voortvloeien uit 
nationale wetgeving wordt geen afbreuk gedaan. Geen van de garantiebepalingen vormt een uitsluiting 
van voorwaarden of garanties vastgelegd in nationale wetgeving, die niet uitgesloten of gewijzigd kunnen 
worden. 
Verwijder vóór het gebruik de verpakking en controleer of het apparaat intact is. Neem in geval van 
defecten of schade contact op met de dealer. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. 
Laat kinderen niet met de verpakking spelen en bescherm het milieu door de verpakking overeenkomstig 
de nationale voorschriften voor afvalverwerking te verwijderen. 

 
 

1.  Het product 
 
! De infraroodmodule Stylo Remote is een elektronisch apparaat dat compatibel is met elk model uit 

de Stylo-serie. Via de ZEFIRO-afstandsbediening kan de geprogrammeerde functie van elke 
convector worden bediend. 

! Om de functie van elke convector te programmeren, moet de optionele infraroodmodule Stylo 
Remote op de convector worden geïnstalleerd, zodat het signaal van de ZEFIRO-afstandsbediening 
ontvangen kan worden. 

 
2.  Voor uw veiligheid 
 
! Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor modellen uit de Stylo-serie en mag niet op andere apparaten 

worden aangesloten. 
! De Stylo Remote mag alleen worden aangesloten nadat de convector is losgekoppeld van de 

netvoeding. Zo wordt het risico op een elektrische schok voorkomen. 
! Indien de Stylo Remote op een convector moet worden aangesloten die al aan de wand is 

gemonteerd, dient u het apparaat eraf te halen om het aansluiten overeenkomstig de instructies in 
deze handleiding te vergemakkelijken.  

! Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze 
onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of van deze 
persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel. Houd toezicht op kinderen om 
ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. 

 
3.  Installatie 
 
! Zorg ervoor dat het apparaat van de netvoeding is losgekoppeld; 
! Haal de convector uit de wandbeugels (zie de Stylo-handleiding); 
! Verwijder de beschermende afdekking zoals getoond in afb. 1 
! Plaats de optionele Stylo Remote-module zoals getoond in afb. 2, doe de haakjes in de correcte 

opening en schuif de Remote-module vervolgens naar de regelunit van de convector 
! Controleer of de Remote-module goed geplaatst is en of de bevestigingshaak zich in de positie 

getoond in afb. 3 bevindt; 
! Plaats de convector terug in de wandbeugels (zie de Stylo-handleiding); 
! Zet de schuiver “S” (zie afb. 4) op Handmatig (b); 
! Sluit het apparaat aan op de netvoeding;  
! Schakel de convector in en zet de schuiver “S” (afb. 4) van Handmatig (b) op Programma (a): de led 

van de regelunit knippert 2 x, wat erop duidt dat de Remote-module correct is geïnstalleerd en 
ingesteld. 

 
! Stel een functieprogramma in (volg hiervoor de instructies in de handleiding van de ZEFIRO-

afstandsbediening). 
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NEDERLANDS
GEBRUIKSINSTRUCTIES

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de convector gebruikt. Zo voor-
komt u schade en gevaarlijke situaties. Enig gebruik anders dan beschrqeven in 
deze handleiding kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken en leidt 
ertoe dat de garantie vervalt.
De garantie geldt niet voor eventuele defecten, verslechtering, verlies, letsel of 
schade veroorzaakt door of als gevolg van het verkeerd gebruik of misbruik van 
deze convector. Aan rechten die voortvloeien uit nationale wetgeving wordt geen 
afbreuk gedaan. Geen van de garantiebepalingen vormt een uitsluiting van voor-
waarden of garanties vastgelegd in nationale wetgeving, die niet uitgesloten of ge-
wijzigd kunnen worden.
Verwijder vóór het gebruik de verpakking en controleer of het apparaat intact is. 
Neem in geval van defecten of schade contact op met de dealer. Probeer het appa-
raat niet zelf te repareren.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen en bescherm het milieu door de ver-
pakking overeenkomstig de nationale voorschriften voor afvalverwerking te verwij-
deren.

1.  Het product
q	 De infraroodmodule Stylo Remote is een elektronisch apparaat dat compatibel is met 

elk model uit de Stylo-serie. Via de ZEFIRO-afstandsbediening kan de geprogram-
meerde functie van elke convector worden bediend.

q	 Om de functie van elke convector te programmeren, moet de optionele infraroodmo-
dule Stylo Remote op de convector worden geïnstalleerd, zodat het signaal van de 
ZEFIRO-afstandsbediening ontvangen kan worden.

2.  Voor uw veiligheid
q	 Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor modellen uit de Stylo-serie en mag niet op an-

dere apparaten worden aangesloten.
q	 De Stylo Remote mag alleen worden aangesloten nadat de convector is losgekoppeld 

van de netvoeding. Zo wordt het risico op een elektrische schok voorkomen.
q	 Indien de Stylo Remote op een convector moet worden aangesloten die al aan de 

wand is gemonteerd, dient u het apparaat eraf te halen om het aansluiten overeen-
komstig de instructies in deze handleiding te vergemakkelijken. 

q	 Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met vermin-
derde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan erva-
ring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk 
is voor hun veiligheid, of van deze persoon instructies hebben gekregen over het 
gebruik van het toestel. Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met 
het product spelen.

3.  Installatie
q	 Zorg ervoor dat het apparaat van de netvoeding is losgekoppeld;
q	 Haal de convector uit de wandbeugels (zie de Stylo-handleiding);
q	 Verwijder de beschermende afdekking zoals getoond in afb. 1
q	 Plaats de optionele Stylo Remote-module zoals getoond in afb. 2, doe de haakjes in 

de correcte opening en schuif de Remote-module vervolgens naar de regelunit van de 
convector

q	 Controleer of de Remote-module goed geplaatst is en of de bevestigingshaak zich in 
de positie getoond in afb. 3 bevindt;

q	 Plaats de convector terug in de wandbeugels (zie de Stylo-handleiding);
q	 Zet de schuiver “S” (zie afb. 4) op Handmatig (b);
q	 Sluit het apparaat aan op de netvoeding; 
q	 Schakel de convector in en zet de schuiver “S” (afb. 4) van Handmatig (b) op Pro-

gramma (a): de led van de regelunit knippert 2 x, wat erop duidt dat de Remote-mo-
dule correct is geïnstalleerd en ingesteld.

q	 Stel een functieprogramma in (volg hiervoor de instructies in de handleiding van de 
ZEFIRO-afstandsbediening).

4.  Gebruik
q	 De schuiver “S” biedt u de mogelijkheid te kiezen tussen de modi Handmatig en Pro-

gramma, zoals weergegeven in afbeelding 4. Als de led van de regelunit 2 x knippert, 
duidt dit erop dat de modus is gewijzigd.

q	 Als de schuiver op de modus Programma staat, worden ingangssignalen van de scha-
keldraad genegeerd, behalve het signaal “Uitschakelen”.

! Indien er langer dan 3 uur geen stroomtoevoer is, kan het zijn dat de tijdsinstellingen 
worden gereset. De led van de regelunit blijft dan knipperen en de convector schakelt 
in de ECO-modus (3,5 °C lager dan de temperatuur die op de thermostaat is inge-
steld);

q	 Indien de Stylo Remote-module van de primaire regelunit wordt losgekoppeld, gaan 
alle instellingen verloren.

- NL -
Milieu en recycling
Wij verzoeken u ons bij de bescherming van het milieu behulpzaam te zijn. 
Verwijder de verpakking daarom overeenkomstig de voor de afvalverwerking 
geldende nationale voorschriften. 


