GEBRUIKERSINSTRUCTIE

K T X4 COMFOR TREGELING
antenne symbool knippert zoekt de regeling contact met de (optionele) afstand/
wandbediening IR, bij geen aanwezigheid van de afstand/wandbediening IR, de
aan/uit knop enkele seconden ingedrukt houden waardoor het zoeken naar de
radiografische verbinding wordt gestaakt en het knipperende antenne symbool
verdwijnt. Bij aanwezigheid van de afstand/wandbediening IR zal het element
automatisch radiografisch verbinding zoeken (antenne symbool knipperend in
beeld) en zal enkele seconden later automatisch verbinding maken (antenne
symbool verschijnt bij verbinding continue in beeld).

1, 2, 3, 4, 5 blauw verlicht

1=20%, 2=40%, 3=60%, 4=81%, 5=100% van het elementvermogen.

H 1, 2, 3 4, 5 blauw verlicht (letter H en cijfer 1, 2, 3, 4 of 5 om en om
knipperend)

Timer/droogfunctie ingeschakeld op vol vermogen voor 1, 2, 3, 4 of 5 uur (H).

GEBRUIKERSINSTRUCTIE
AFSTAND/WANDBEDIENING IR
IN COMBINATIE MET DE KTX4
BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN AFSTAND/WANDBEDIENING IR:
mode toets op afstand/wandbediening IR
door het indrukken van deze toets gaat u naar de diverse instellingen.
+ toets op afstand/wandbediening IR
toets indrukken om diverse instellingen te verhogen.
- toets op afstand/wandbediening IR
toets indrukken om diverse instellingen te verlagen.
KTX4 comfortregeling
en KTX4 los element

STEEK DE STEKKER NOOIT IN HET STOPCONTACT VOORDAT
DE ELEKTRISCHE WEERSTAND GEMONTEERD IS IN EEN OLIE/
VLOEISTOF GEVULDE RADIATOR (DE ELEKTRISCHE WEERSTAND
ZAL ANDERS ONHERSTELBAAR BESCHADIGD WORDEN).

WERKING EN BETEKENIS VAN DE KTX4 COMFORTREGELING:
uit toets

Kort indrukken om de regeling in of uit te schakelen.
Lang/enkele seconden indrukken om de radiografische verbinding (antenne
symbool) met de optionele afstandbediening IR in of uit te schakelen.

klok toets

toets indrukken voor het inschakelen van de timerfunctie. Door meerdere
malen kort in te drukken bepaald men de keuze van 1, 2, 3 of 4 uur verwarmen
op het volle vermogen van het element.

+ toets

toets indrukken om de temperatuur instelling1 t/m 5 te verhogen.

- toets

toets indrukken om de temperatuur instelling 1 t/m 5 te verlagen.

zon symbool blauw verlicht

als het zon symbool blauw verlicht is, dan is het element ingeschakeld op basis
van temperatuur verhoging.

maan symbool blauw verlicht

als het maan symbool blauw verlicht is, dan is het element ingeschakeld op
basis van temperatuur verlaging.

antenne symbool blauw verlicht

Geeft aan of er wel of geen radiografische verbinding is met het element:als dit

INSTELLINGEN:
on programma instelling symbool in display IR
timer/droogfunctie in werking, deze kan tussen de 15 minuten en 4 uur
ingesteld worden door middel van de + of – toets in te drukken; het verwarmen
gebeurt vervolgens op het volle vermogen van het elektrische element.
uit programma instelling symbool in display IR
elektrisch element is nu uitgeschakeld.
klok programma instelling symbool in display IR
door middel van dit automatische klokprogramma schakelt het element per
kwartier in of uit op het door u ingestelde tijdstip.
zon programma instelling symbool in display IR
elektrisch element is ingeschakeld op basis van temperatuur verhoging.
maan programma instelling symbool in display IR
elektrisch element is ingeschakeld op basis van temperatuur verlaging.
vorst symbool programma instelling symbool in display IR
antibevriezingsfunctie, standaard instelling van +5˚C.
batterij programma instelling symbool in display IR
bij het verschijnen van dit symbool dienen de batterijen te vervangen worden.
Stel voordat u gaat beginnen eerst de basisinstellingen stap 1,2,3 in !!!
mode toets op de afstand/wandbediening IR
Door middel van het kort indrukken van de mode toets op de afstand/
wandbediening IR maakt u in het display de keuze voor de symbolen uit
(uitschakelen), on (droog/timer functie), zon (ingeschakeld op basis van
temperatuur verhoging), maan (ingeschakeld op basis van temperatuur
verlaging), vorst (beveiliging) en klok (automatisch klokprogramma).

BASISINSTELLING VAN DE AFSTAND/WAND/KLOKBEDIENING IR
Stap 2: keuzeweergave in het display van de actuele
ruimtetemperatuur, de ingestelde temperatuur of de actuele tijd.

druk gelijktijdig de + en – toetsen 5 seconden in. U kunt nu de keuze maken uit de
volgende standen: stand 0 = actuele ruimtetemperatuur, stand 1= ingestelde
temperatuur, stand 2= actuele tijdsaanduiding. Wacht na uw keuze uit 0,1 of 2
ongeveer 15 seconden waarna uw keuze automatisch wordt bevestigd.

Stap 3: Basiswaarden invoeren zon, maan, vorst

Voer nu eerst de basiswaarde bij het symbool van de zon in (bijvoorbeeld
26˚C) , de basiswaarde bij het symbool van de maan (temperatuurverlaging
bijvoorbeeld 15˚C) én de basiswaarde van de vorst (vorstbeveiliging,
bijvoorbeeld 5˚C ).
Instellen van de gewenste basiswaarde zon (temperatuurverhoging) 26˚C: ga
door middel van het indrukken van de mode toets naar het zon symbool en
stel de temperatuur met de + of – toets in op 26˚C, wacht 10 seconden ter
bevestiging en deze basiswaarde staat vast. Doe dit op dezelfde wijze ook
voor de basiswaarde bij het symbool van de maan (temperatuurverlaging) en
symbool van vorst (vorstbeveiliging). Eventuele latere wijzigingen (hogere of
lagere basiswaarden gaan op dezelfde manier en worden dan automatisch
overschreven en vastgelegd).

WERKING EN BEDIENING VAN DE AFSTAND/WANDBEDIENING IR:
Voor werking en bediening van de afstand/wandbediening IR is het
noodzakelijk dat er een radiografische verbinding is tussen de KTX4
regeling en de afstand/wandbediening IR.
U kunt dit controleren of het blauw verlichte antenne symbool op
de KTX4 regeling continue in beeld is. Is dit nog niet het geval druk
dan enkele seconden de aan/uit knop in op de KTX4 regeling; het
antennesymbool verschijnt knipperend in beeld en zal na ongeveer
15 seconden automatisch verbinding maken met de afstand/
wandbediening IR waarna het antenne symbool stopt met knipperen en
in beeld blijft.
mode toets op de afstand/wandbediening IR
Door middel van het kort indrukken van de mode toets op de afstand/
wandbediening IR maakt u de keuze voor de symbolen on (droog/timer functie),
uit (uitschakelen), zon (ingeschakeld op basis van temperatuur verhoging),
maan (ingeschakeld op basis van temperatuur verlaging), vorst (beveiliging)
en klok (automatisch klokprogramma).

Voorbeeld klokinstelling wand/afstandbediening IR

om 07.00 inschakelen naar hogere temperatuur (symbool zon in IR display).
om 07.45 inschakelen naar lagere temperatuur (symbool maan in IR display).
om 08.15 uitschakelen (symbool uit in IR display).
Stap 1. om 07.00 inschakelen van elektrisch element naar hogere temperatuur
(symbool zon in IR display) druk mode toets en + toets gelijktijdig 5 seconden
in, de tijd 00:00 verschijnt nu.
met de + toets gaat u (per 15 minuten) eerst naar de tijd 07.00 en selecteer dan
met de mode toets het zon symbool, ga nu met de + toets per 15 minuten verder
naar 07.30 en selecteer weer het zon symbool. (u overschrijft dus telkens op
het gewenste tijdstip het uit symbool met het zon symbool).
Stap 2. om 07.45 inschakelen naar lagere temperatuur (symbool maan)
ga na stap 1 gewoon weer met de + toets 15 minuten verder naar de tijd 07.45
en selecteer dan weer met de mode toets het maan symbool, ga hierna weer
door met de + toets verder naar 08.00 en selecteer met de mode toets weer
het maan symbool. (u overschrijft dus zo telkens het uit symbool met het maan
symbool).
Stap 3. ga na stap 2 gewoon weer verder met de + toets 15 minuten naar de
tijd 08.15 en selecteer met de mode toets nu het uit symbool, blijf hierna weer
met de + toets in stappen van 15 minuten verder gaan naar de eindtijd 00:00 en
controleer of het uit symbool in beeld blijft. Bij het bereiken van 00:00 heeft u
de totale dag/ 24 uur indeling bereikt en zal na enkele seconden knipperen van
de 00:00 de IR wand/afstandbediening deze complete dagindeling automatisch
opslaan. Het klok symbool blijft nu in het display zichtbaar en is dus actief.
Controleren en Wijzigen. U kunt nu het ingestelde dagprogramma controleren
door weer de mode toets en + toets gelijktijdig 5 seconden in te drukken en het
24-uur programma vanaf de tijd 00:00 tot 00:00 door middel van de + toets door
te lopen, te bekijken of te wijzigen/overschrijven zoals beschreven in stap 1,2,3.

+ toets op de afstand/wandbediening IR
toets indrukken om diverse instellingen te verhogen.
- toets op de afstand/wandbediening IR
toets indrukken om diverse instellingen te verlagen.
uit symbool in IR display
Selecteer met de mode toets het uit symbool, wacht 10 seconden ter
bevestiging en het element zal uitschakelen.
on symbool in IR display (timer/droogfunctie)
Selecteer met de mode toets het on symbool, wijzig met de + of – toets per 15
minuten de tijd, wacht 10 seconden ter bevestiging en het element zal op vol
vermogen inschakelen. Op het display zullen nu de minuten gaan aftellen en bij
0 het elektrisch element uitschakelen.
klok symbool in IR display
Als het klok symbool zichtbaar is in het IR display is het ingestelde
klokprogramma geactiveerd met bijbehorend symbool (uit, zon, maan). Door
het instellen van het klokprogramma kan men het elektrisch element op de

afstand/wand/klokbediening IR

de kunst van innovatie

Stap 1: actuele tijd instellen van de afstand/wandbediening IR

druk de mode knop 5 seconden in, de tijdsaanduiding verschijnt nu.
druk op de + of – toets om de uren in te stellen, druk hierna op de mode knop
om de minuten in te stellen door de + of – toets, en bevestig hierna de tijd door
nogmaals op de mode knop te drukken.

gewenste tijd/per kwartier uitschakelen (uit symbool), inschakelen op basis
van temperatuurverhoging (zon symbool) of automatische inschakeling op
basis van temperatuur verlaging (maan symbool).
De complete 24-uur daginstelling start en eindigt altijd bij 00:00
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