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NL
F129 DESIGN MET ELEKTRONISCHE THERMOSTAAT
Inleiding
Atlantic is opgericht in 1968 en is gespecialiseerd in verwarmingssystemen, warmtecomfort en energiebesparende technologieën. Het door u aangeschafte model F129 Design is
gebaseerd op 40 jaar ervaring en innovatie. We zijn ervan overtuigd dat ons product voldoet aan uw wensen. Bedankt voor uw vertrouwen in Atlantic! Ga voor meer informatie
over onze oplossingen naar de website www.atlantic-comfort.com
Installatie
Raadpleeg voor de installatie het typeplaatje op het product en deel 1/2 van de handleiding: artikel U0621980. Uw model is geschikt voor zowel een mobiele als vaste
installatie.
WERKING

Verhogen en verlagen van de temperatuur (van 7°C tot 30°C, alleen in de handmatige
stand) zonder verdere bevestiging
Navigeren door het menu
Bevestigen
Uitschakelen
Vergrendelen, ontgrendelen

BEDIENINGSSTANDEN
Het apparaat heeft twee bedieningsstanden:
Handmatig
Het apparaat handhaaft de ingestelde temperatuur
PROG
Het apparaat voert een intern programma uit dat is ingesteld voor alle dagen van de week. Nadat het apparaat is ingeschakeld, kan de gebruiker de volgende instellingen regelen:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Comfort van 06.00 tot 08.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Woensdag: Comfort van 06.00 tot 08.00 uur, van 12.00 tot
14.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur. Zaterdag en zondag: Comfort van 06.00 tot 22.00 uur. De gebruiker kan de opgegeven tijden wijzigen en maximaal drie perioden opgeven voor
de Comfort-stand voor elke dag van de week. Tijdens de Comfort-tijden kan de temperatuur worden geregeld met
of
.
. Buiten de Comfort-tijden is de ingestelde temperatuur de Eco-temperatuur. Deze wordt ingesteld in het gedeelte Temp. ECO (zie 'Menu in PROG-stand').
SCHAKELAAR
Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich de aan-uitknop.
Gebruik deze knop alleen als u de verwarming langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld in de zomer). Zet de aan-uitknop in stand X om het apparaat aan te zetten. Als het
apparaat wordt losgekoppeld van de voeding, moet u de datum en tijd opnieuw instellen wanneer u het apparaat weer aanzet.
EERSTE GEBRUIK
Selecteer uw taal en vervolgens de datum en tijd. Wanneer u het apparaat de eerste keer aanzet:
is de HANDMATIGE stand geactiveerd;
is de ingestelde temperatuur 20°C.

VERWARMING AANZETTEN/UITZETTEN
Houd

ingedrukt om de verwarming uit te zetten. Bevestig de opdracht 'UIT' door op

te drukken. Houd

ingedrukt om het apparaat aan te zetten.

VERGRENDELING
De knoppen op het apparaat kunnen worden vergrendeld om te voorkomen dat kinderen de instellingen wijzigen. Dit doet u door de knop
'Vergrendelen' en bevestig met
. Selecteer 'Ontgrendelen' om de knoppen weer te ontgrendelen.

ingedrukt te houden. Selecteer

TEMPERATUURINSTELLINGEN
In de HANDMATIGE stand:
HANDMATIG
20,0º
19:30
In de PROG-stand:
PROG
20,0º
19:30

Verhogen met
(max. 30°C).
Verlagen met
(min. 10°C).
Kan verder worden verlaagd tot 7°C (bescherming tegen bevriezing, deze temperatuur kan niet worden gewijzigd) met

.

Als op het display PROG wordt weergegeven kunt u de instelling van de van de Comfort-stand invoeren.
Verhoog de temperatuur
(max. 30˚C)
Verlaag de temperatuur met
(min 10˚C)

PROG ECO
16,0º

Als PROG ECO op het display wordt weergegeven, kunt u de instellingen van de ECO-stand invoeren. Als u de temperatuur voor de ECO-stand wilt
wijzigen, gaat u naar het menu Temp. ECO (zie 'Menu in PROG-stand').

19:30
PROG
7,0º
19:30

Wanneer de temperatuur voor beveiliging tegen bevriezen (7°C) is ingesteld, wordt op het display 6°C weergegeven wanneer u overschakelt naar
het instellen van de ECO-stand (de temperatuur wordt automatisch met 1°C verlaagd).

Wanneer u teruggaat van het van de ECO-stand naar het instellen van de Comfort-stand, wordt op het display de eerder ingestelde temperatuur voor de Comfort-stand
weergegeven of, bij het eerste gebruik, de ingestelde temperatuur voor de Handmatige stand.
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Menu in de HANDMATIGE stand
Open het menu met

Stand

Handmatig

Terug naar het hoofdscherm. De temperatuur kan
ingesteld.
worden

PROG

Klok

Instellen van datum en tijd

Uit

Apparaat uitschakelen

Terug

Terug naar het startscherm
Menu in de PROG-stand

Open het menu met

Stand

Handmatig

PROG

Terug naar het hoofdscherm. Het interne programma
is vooraf ingesteld. Het kan worden gewijzigd via
Programmeren.

ECO-temp

Instellen van de temperatuur tijdens afwezigheid (6°C tot 19°C).

Programmeren

Instellen van de dagelijkse tijden voor de Comfort-stand (maximaal 3 perioden)
Kopiëren van Comfort-tijden naar andere dagen van de week (zie 'Interne programma's
gebruiken)

Klok

Instellen van datum en tijd

Uit

Apparaat uitschakelen

Terug

Terug naar het startscherm

INTERNE PROGRAMMA'S GEBRUIKEN
Opwarmen
Uw apparaat is voorzien van een opwarmfunctie bij gebruik van een programma. Wanneer u een programma hebt ingesteld, verwarmt het apparaat
de ruimte voor, zodat deze de juiste temperatuur heeft op het geprogrammeerde tijdstip.
Bijvoorbeeld: als u programmeert dat u om 15:00 uur thuiskomt, begint het apparaat de ruimte al van tevoren (tussen 10 minute n en een uur) op te
warmen.
Schakelen tussen programma's
Voor elke dag van de week kunt u maximaal drie Comfort-tijden programmeren.
Buiten de Comfort-tijden schakelt het apparaat naar de ECO-temperatuur, die u kunt instellen via het gedeelte Temp. ECO.
Stand

PROG

Stand

Programmeren

Selecteer de dag met
. Bevestig met .
Selecteer met Bevestig met
.
Selecteer de starttijd met
of
. Bevestig met . Selecteer de eindtijd met
Programma kopiëren
U kunt een dagprogramma kopiëren naar een andere dag of meerdere dagen.
Select eer . Bevestig met .
Blader door de dagen met
of
.
Selecteer de dag waarnaar u het programma wilt kopiëren met
-

Selecteer 'Kopiëren' om het kopiëren te bevestigen. Bevestig met
Maandag
Din
Vrij

.

of

. Bevestig met

.

Woe
Don
Kopiëren

Zat
Zon

Voorbeeld: Kopiëren van het programma van maandag naar dinsdag, donderdag, vrijdag.
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Menu EXPERT
Om toegang te krijgen tot de geavanceerde functies, houdt u tegelijkertijd en
ten minste 3 seconden lang ingedrukt.
Menu
Wijzigen van de ingestelde standaardtemperatuur op basis van
de kamertemperatuur, als er na twee uur verwarmen nog steeds
een temperatuurverschil is. Kalibratiewaarde in het interval
tussen -3°C onder en +3°C boven de standaardtemperatuur.
Bijvoorbeeld: als T° van de kamer = 18°C en de ingestelde T° =
20°C, selecteert u
-2,0°C.

Instellingen

Algemeen

Beperkingen

Algemeen

Geluid

Toetsgeluiden in-/uitschakelen

Taal

Taal selecteren

Max.temp.

Instellen van de maximale ingestelde temperatuur die niet mag
worden
overschreden (tussen 22°C en 30°C).

Toegangscontrole
Het gebruik van de knoppen beperken. Selecteer Volledige
toegang, Alleen temperatuur of Geen toegang. In het laatste
geval zijn alle knoppen vergrendeld.

Pincode
In-/uitschakelen van het gebruik van een persoonlijke
toegangscode voor het menu Expert. Wanneer deze optie is
ingeschakeld, is de toegang tot het menu Expert vergrendeld met
een code. Schrijf hier uw persoonlijke code op
Als u het gebruik van de code wilt uitschakelen, gaat u naar het
menu Expert, voert u de code in en gaat u terug naar Instellingen
=> Beperkingen => Pincode.
Taal

Taal selecteren

Klok

Instellen van datum en tijd

Resetten

MODELSPECIFICATIES
CMG-BD1
Specificatie

Symbool

Waarde

Eenh
eid

Verwarmingsvermogen
Nominaal verwarmingsvermogen
Minimaal verwarmingsvermogen
Langdurig maximaal verwarmingsvermogen

P nom
P min
P max, c

0,5 - 2,5
0,0
2,5.

kW
kW
kW

el max
el min

0,000
0,000
0,29
0,000

kW
kW
W
kW

Stroomverbruik hulpvoeding
Bij maximaal verwarmingsvermogen
Bij minimaal verwarmingsvermogen
Stand-by

el sb

Soort verwarming/regeling kamertemperatuur
Specificatie
Eenheid
Elektronische regeling kamertemperatuur en weekprogramma
Ja
Overige bedieningsopties
Regeling kamertemperatuur met aanwezigheidssensor
Nee
Regeling kamertemperatuur met raam-opensensor
Nee
Afstandsbediening
Nee
Adaptieve inschakeling
Ja
Beperking inschakelingsduur
Nee
Zwarte bolsensor
Nee

Overige informatie
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CONTACT
ATL International
GARANTIE

BEWAAR DIT

DOCUMENT OP EEN VEILIGE PLAATS
(Dit certificaat is alleen nodig bij het indienen van een klacht)
Deze garantie is geldig gedurende 2 jaar vanaf de datum van installatie of aankoop en is geldig voor niet meer dan 30 maanden vanaf de
fabricagedatum, in afwezigheid van aanvullende ondersteunende documenten.
De garantie dekt de vervanging of levering van onderdelen in ruil voor de defecte onderdelen en biedt geen enkele schadevergo eding.
Arbeidskosten, reis- en verzendkosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Schade als gevolg van onjuiste installatie, een voedingsnetwerk dat niet voldoet aan de normen, onjuist gebruik of het niet o pvolgen van de
instructies in de handleiding, wordt niet gedekt door de garantie.
Dit certificaat hoeft alleen te worden getoond bij het indienen van een klacht bij de distributeur of installateur, samen met de verkoopfactuur.
De bepalingen van deze garantievoorwaarden sluiten niet uit dat de koper rechtsmiddelen gebruikt in het geval van gebreken en verborgen
gebreken, in overeenstemming met artikel 1641 en andere artikelen van het Burgerlijk Wetboek.
Neem contact op met de distributeur of installateur om aanspraak te maken op de garantie. Indien nodig kunt u ook contact opn emen met: ATL
International: Tel.: (+33)146836001, 58 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (FRANKRIJK)
Type apparaat
Serienummer
Naam en adres van de klant
STEMPEL VAN
INSTALLATEUR

