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Artikel nummers:

Leveringsomvang
1. Externe klep box
2. Stroomadapter (stekker)
3. Witte kokend water verlengslang

Aansluiting
1.
2.
3.
4.
5.

Koppel de externe klep aan de kokend water uitgang van de boiler
Koppel de witte kokend water verlengslang aan de uitgang van de externe klep
Koppel de witte kokend water verlengslang aan de kokend water slang van de kraan
Koppel de pin connector aan de stroomadapter
Koppel de Molex connector van de externe klep aan de molex connector van de kraan

Installatieschema

Notitie: In Nederland zijn allebei de filters optioneel en niet verplicht om te gebruiken.

Instellen veiligheidsniveau van de kraan
Na het aansluiten van de externe klep aan de kraan en het stroom zal het LED lampje op de drukknop
van de kraan voor 30 seconden knipperen. Zolang de LED knippert kan het veiligheidsniveau worden
ingesteld.
IntelliProtect instelling keuze; lees a.u.b. onderstaande instructies voordat de stekker in het
stopcontact gedaan wordt.
Druk en houd de knop ingedrukt op de drukknop van de kraan. Het lampje zal nog 2-3 keer knipperen
voordat deze stopt. Dit is de instellingsmodus.
1) Allereerst zal het lampje één keer knipperen. Als u de veiligheidsinstelling van één klik wenst
te gebruiken dan kunt u de knop op dit moment loslaten.
2) Na de eerste keer knipperen volgt er een pauze, nu zal het lampje twee keer knipperen. Als u
de veiligheidsinstelling van twee keer klikken wenst te gebruiken dan kunt u de knop op dit
moment loslaten.
3) Na twee keer knipperen volgt er een pauze, nu zal het lampje drie keer knipperen. Als u de
veiligheidsinstelling van drie keer klikken wenst te gebruiken dan kunt u de knop op dit
moment loslaten.
4) Nadat u de knop heeft losgelaten voor het ingestelde veiligheidsniveau zal het lampje vier
keer knipperen. Dit is de instelling voor het aan of uitzetten van de panvulfunctie. Als u deze
instelling wenst te gebruiken en activeren druk de knop dan in nadat deze vier keer heeft
geknipperd. Als u deze functie niet wenst te gebruiken, druk dan niets.
5) Het veiligheidssysteem is nu ingesteld, dit wordt bevestigd doordat het lampje een aantal keer
snel knippert.
U kunt ten alle tijden het veiligheidsniveau opnieuw instellen door de stroom van de externe klep af te
halen. Nadat u dit heeft gedaan, druk kort op de drukknop van de kraan totdat het lampje niet meer
aan staat om er zeker van te zijn dat alle reststroom uit het systeem is voordat het veiligheidsniveau
opnieuw ingesteld kan worden.
Indien de stroomverbinding wordt verbroken zal het veiligheidsniveau automatisch opgeslagen
worden. Bij het opnieuw opstarten gaat het systeem automatisch terug naar het eerder geselecteerde
veiligheidsniveau.
Indien u klaar bent met het instellen of de drukknop van de kraan niet is ingedrukt na 30 seconden zal
de LED snel knipperen, dit houdt in dat de instellingsmode beëindigd is. Indien de externe klep voor
het eerst wordt opgestart en er wordt niets gedaan, dan wordt het systeem automatisch ingesteld op
veiligheidsniveau 1.

Gebruik van de kraan

Veiligheidsniveau 1
Druk de knop op de kraan en houdt deze ingedrukt om kokend water uit de kraan te krijgen. Indien de
panvulfunctie aan staat druk twee keer op de knop en houd de knop niet ingedrukt om 60 seconden
kokend water te laten stromen. Druk nogmaals op de knop om de panvulfunctie te stoppen.
Veiligheidsniveau 2
Druk twee keer knop op de kraan en houdt deze ingedrukt om kokend water uit de kraan te krijgen.
Als u de knop heeft losgelaten maar u nog wat extra wil bijvullen volstaat één keer drukken binnen 3
seconden om de kraan opnieuw te openen.
Veiligheidsniveau 3
Druk drie keer knop op de kraan en houdt deze ingedrukt om kokend water uit de kraan te krijgen. Als
u de knop heeft losgelaten maar u nog wat extra wil bijvullen volstaat één keer drukken binnen 3
seconden om de kraan opnieuw te openen.
Panvulfunctie (veiligheidsniveau 2 & 3)
Indien u de kraan gebruikt volgens het ingestelde veiligheidsniveau en de knop voor 10 seconden
ingedrukt houdt wordt de panvulfunctie geactiveerd, u kunt de knop loslaten zodra het LED lampje
permanent aan staat. De panvulfunctie staat nu aan voor 60 seconden of u kunt de panvulfunctie
beëindigen door nogmaals op de knop van de kraan te klikken.

