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Algemeen
De instructies waarnaar in dit document wordt verwezen, hebben
betrekking op de afstandsbedieningscode. 5150990000002 compatibel
met digitale thermostaten met IR-ontvanger.
1. Kenmerken
De afstandsbediening heeft een elegant en modern ontwerp en een
groot display dat de gebruiker informeert over alle actieve functies, de
ingestelde temperatuur, de datum en de juiste tijd. Het is gemakkelijk
te gebruiken; het heeft een toetsenbord met zeven toetsen, waardoor
het mogelijk is om toegang te krijgen tot alle werkingsmodi. Bovendien
maken de toetsen die zijn toegewezen aan ECO en 2H een snelle
activering van de twee betreffende modi mogelijk.
Met de dubbele infraroodzender kan de gebruiker de thermostaat
instellen zonder de afstandsbediening uit de muursteun te hoeven
halen.

Kleur
Display
Toetsenbord
Temperatuurinstelling
Modus instelling
Modus werking en geactiveerde
functies
Selecteerbaar
temperatuurbereik
Operationeel temperatuurbereik
Batterij type
Signaaloverdracht
Afmetingen
Bevestiging

Wit
LCD
7 Toetsen
Digitaal
Comfort, Nacht, Vorstbeveiliging,
Comfort, nacht, vorstbeveiliging, Stand-by,
Crono, Fil-pilote, Boost 2h, ECO, Open raam,
Radar, Key-lock
7° C + 32° C
-10° C + +40° C
2x 1,5V, AAA
Infrarood (door 2 zenders)
100 x 42 x27mm (H x B x D)
Aan de muur m.b.v. de specifieke steun

2.
Functies
De afstandsbediening heeft 7 mogelijke bedieningsmodi.
De afstandsbediening maakt de volgende werkingsmodi in de
elektronische besturing mogelijk:
- "Comfort" -modus.
- "Nacht" -modus.
- "Vorstbeveiliging" -modus.
- "Fil-Pilote" -modus.
- "Klok" -modus.
- "Boost 2h" -modus.
- "Standby modus.
N.B. Raadpleeg voor een grondige beschrijving van de bedieningsmodi
de gebruikershandleiding van de thermostaat.
ECO-functie: snelle activeringsmodus; via de speciale toets wordt
de temperatuur met 3 ° C verlaagd.
"Open raam detectie", "Radar" en "Key-lock".
N.B. deze modi zijn niet beschikbaar op elk model van de
klokthermostaat
Mogelijkheid om de
stellen.

"Comfort" en "Nacht" -temperatuur in te

Dagelijks en wekelijks programma, voor de gebruiker naar wens in
te instellen.
Display met permanente indicatie van de ingestelde temperatuur,
tijd en de werkingsmodus.

3.

4.

Bevestiging aan de muur

Comfort

het activeert en regelt de temperatuur in de “Comfort” modus

Nacht

het activeert en reglt de temperatuur in de “Nacht” modus

Vorstbeveiliging

het activeert de “vorstbeveiliging” modus

Fil-Pilote

het activeert en regelt de temperatuur in de “Fil-Pilote” modus

Klok

het activeert de “klok” modus

Boost 2h

het maximale vermogen wordt voor 2 uur ingesteld

slot

het deactiveert het toetsenbord met uitzondering van de toets
{aan/stand-by}

ECO

het activeert de “ECO” modus

Open raam
detectie

Het activeert de “open raam detectie” modus

Radar

Het activeeert de “radar” modus

Stand-by

Het activeert de “stand-by ” modus

Handleiding
- Power AAN / Stand-by
Druk op de toets [Aan / Stand-by] om het apparaat in te schakelen
of om naar de modus "Stand-by" te gaan. Wanneer het apparaat is
ingeschakeld, toont het display de ingestelde temperatuur, modus en
tijd.
In de modus "Stand-by" worden de huidige tijd en dag van de week
weergegeven.
- Bedrijfsmodi
Druk op de [Mode] -toets om de gewenste bedieningsmodus te
selecteren, een pictogram op het display geeft de geselecteerde
bedieningsmodus aan (zoals in de onderstaande legenda).

Comfort-modus
De temperatuur "Comfort" komt overeen met de temperatuur die
de gebruiker wenst.
Deze bedieningsmodus is bedoeld voor het normale gebruik van
de thermostaat.
- Druk op de toets [Modus] totdat het pictogram "Comfort" wordt
weergegeven op het display.
- Stel de gewenste temperatuur in met de toetsen [+] en [-].
Nachtmodus
De "Nacht" -modus maakt het instellen mogelijk bij temperaturen
die lager zijn dan de temperatuurwaarde van de "Comfort" modus.
Er wordt voorgesteld om deze bedieningsmodus in te stellen
tijdens de nacht of wanneer de kamer 2 uur of langer niet bezet is.
- Druk op de toets [Mode] totdat het pictogram "Night" op het
display verschijnt.
- Stel de gewenste temperatuur in met de toetsen [+] en [-].
Klokmodus
De temperaturen van de modi "Comfort" en "Nacht" en de intervallen
voor de bedrijfsduur kunnen worden geconfigureerd.
Om de "Klok" -functie in te schakelen, drukt u op de toets [modus]
totdat het pictogram "Klok" op het display wordt weergegeven.
Hoe de tijdreeks in te stellen: druk op de [Klok] -toets om naar de
instellingsmodus te gaan.
a) Tijd en datum instellen:
- Het knipperende cijfer geeft de dag van de week weer: druk op de
toetsen [+] en [-] om de gewenste dag in te stellen, druk op [modus]
om te bevestigen.
- Gebruik de [+] en [-] toetsen om het uur in te stellen en vervolgens
[modus] om door te gaan naar de minuteninstelling.
- Herhaal dezelfde procedure om de minuten in te stellen. Druk op
[mode] om te bevestigen.
b) Het wekelijkse programma instellen.
De programmering start automatisch vanaf dag 1; om het uur in te
stellen, gebruikt u de toetsen [+] en [-].
Met de toets [+] stelt u de "Comfort" -temperatuur in, die wordt
aangegeven door een volledige balk; de [-] - toets stelt de "Nacht" in,
die wordt aangegeven door een lege balk. 24 uur, druk op de toetsen
[+] en [-]: zodra een van de twee toetsen is ingedrukt, gaat het
programma verder naar het volgende uur

Druk op [mode] om te bevestigen en door te gaan naar de volgende
dag.
Nadat de 7e dag is geconfigureerd, keert het programma terug naar de
vorige bedieningsmodus.
Vorstbeveiliging-modus
De "Vorstbeveiliging" -modus zet het verwarmingselement van de
elektronische regeling aan wanneer de kamertemperatuur onder een
bepaalde drempel daalt (raadpleeg de gebruikershandleiding van de
thermostaat).
Het wordt aanbevolen om deze modus te gebruiken wanneer de kamer
meerdere dagen niet bezet is.
- Druk op de toets [mode] totdat deze modus is geselecteerd.
Boost 2h modus
De modus "Boost 2h" kan worden gebruikt om de kamer snel te
verwarmen.
- om de functie in te schakelen, drukt u op de relatieve [boost2h] -toets,
het pictogram "2h" wordt op het display weergegeven. De gebruiker
kan deze modus verlaten door op de [boost2h] -toets, de [On / Standby] -toets of [modus] te drukken.
Fil-pilote (alleen in sommige Europese landen toegestaan)
- Druk op de [mode] -toets en selecteer de "Fil-Pilote" -modus, het
betreffende pictogram verschijnt op het display.
- Stel de gewenste temperatuur in met de toetsen [+] en [-] ..
C. Functies Key-lock
Met deze functie kan de gebruiker onbedoelde wijzigingen blokkeren.
Om de Key-lock-functie in te schakelen, drukt u gedurende 3 seconden
op de toetsen [modus] en [+]. Om de functie uit te schakelen, herhaalt u
dezelfde procedure.
ECO-modus
De functie "ECO" kan gebruikt worden om het electriciteitsverbruik te
verminderen wanneer de ruimte niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
- Druk op de speciale [ECO] -toets om de functie in te schakelen. Elke
eerder ingestelde temperatuur wordt met 3 ° C verlaagd. Het pictogram
"ECO" wordt weergegeven op het display.
- Druk nogmaals op de toets [ECO] om deze functie uit te schakelen.
OPMERKINGEN: deze functie is niet beschikbaar op elk
thermostaatmodel; Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een
nauwkeurige beschrijving van de functie.

FUNCTIE RADAR
- Om de "radar" -functie in te schakelen, drukt u tegelijkertijd gedurende
ten minste drie seconden op de toetsen [ECO] en [+].
- Herhaal de procedure om deze functie uit te schakelen.
OPMERKINGEN: deze functie is niet beschikbaar op elk
thermostaatmodel; Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een
nauwkeurige beschrijving van de functie.
FUNCTIE OPEN VENSTER DETECTIE
- Om de "open venster detectie" -functie in te schakelen, drukt u de
toetsen [ECO] en [-] gedurende minstens drie seconden in.
- Herhaal de procedure om deze functie uit te schakelen.
OPMERKINGEN: deze functie is niet beschikbaar op elk
thermostaatmodel; Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een
nauwkeurige beschrijving van de functie.
Waarschuwing voor bijna lege batterij
Het bericht Batt verschijnt op het display. De batterijen moeten zo snel
mogelijk worden vervangen
Opmerkingen: Het signaal wordt verzonden vanaf de afstandsbediening
naar de thermostaat een seconde na het moment dat de temperatuur /
modus / functie etc. etc. zijn ingesteld.
N.B. Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund op uw
thermostaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding.

5.
VERWIJDEREN
Dit product mag niet worden behandeld als gewoon huishoudelijk
afval. Het moet worden ingezameld op de juiste locaties voor
afvalinzameling. In het geval van vervanging, dient het te worden
teruggestuurd naar de distributeur. Een dergelijke end-of-lifebehandeling zal het milieu beschermen en het verbruik van
natuurlijke hulpbronnen verminderen.
Dit symbool dat op het huidige product is aangebracht, geeft aan
dat
het
moet
worden
afgeleverd
bij
een
geschikte
afvalinzamelingslocatie, zodat het kan worden verwijderd volgens
de 2002/96 / EG-richtlijnen.

