Atlantic
F125 DESIGN

Handleiding

Zet als eerste de Heater aan dmv de aan/uit knop
De aan/uit schakelaar
bevindt zich rechts( onder
de bediening unit). Gebruik
deze schakelaar alleen als
U de verwarming voor
langere tijd uitgeschakeld.
( buiten het stookseizoen)
CONTROL UNIT
PROG
ECO

Inschakelen van de Heater.
Om het apparaat in te
schakelen, zet u de aan/uit knop
«I». Als u het apparaat voor de
eerste keer inschakelt, wordt de
temperatuur in de comfort
modus weergegeven.

Het apparaat
uitschakelen.
Om het apparaat
uit te schakelen,
zet u de aan/uit
knop in de «O»
stand. Het display
wordt
uitgeschakeld
Timer
Instellingen

Confort

aan / tijd

Scherm
(indicator)

Bedieningsknop

Gebruik
Druk op
om het apparaat in te schakelen. De laatst gebruikte modus wordt op het scherm weergegeven met
de huidige instellingen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, staat het apparaat in de Comfortmodus. De temperatuurinstelling van de comfortmodus is standaard 19 ° С. Om het apparaat uit te schakelen,
houdt u de knop ingedrukt (Langer dan 5 seconde).
Verwarming Instellingen
Pictogram
Naam
Omschrijving
Comfort
ECO
PROG
Timer

Wordt gebruikt om de gewenste comfort-temperatuur te selecteren
Energiebesparend. De temperatuur wordt automatisch 3 ° С onder de
"Comfort" -temperatuur ingeesteld.
Wordt gebruikt om automatisch te schakelen tussen de instelling «Comfort» en
«ECO»
Hiermee kunt u een timer instellen om het apparaat uit te schakelen

«COMFORT» -modus - Druk herhaaldelijk op de knop
tot de indicator onder het pictogram . oplicht. Het
display toont dan de laatst ingestelde temperatuur voor de «Comfort» -modus. Gebruik de knoppen
en
in
het bereik van 7 ° С, 12 ° С tot 28 ° С om de temperatuur te wijzigen. Na 5 seconden zonder activiteit wordt de
geselecteerde temperatuur automatisch geregistreerd, het display toont dan de omgevingstemperatuur
Opmerking: als u de temperatuurinstelling «Comfort» verlaagt tot onder de temperatuur in de modus «ECO»,
daalt deze automatisch met 1 ° С onder de nieuwe instelling «Comfort».
«ECO» -modus - Druk herhaaldelijk op de knop
totdat de indicator onder het pictogram oplicht. Het display
toont dan de laatst ingestelde temperatuur voor de «ECO» -modus. Gebruik de knoppen
en
om de
temperatuur te wijzigen in het bereik van 6 ° С tot de «Comfort» temperatuur - 1 ° С. Na 5 seconden zonder
activiteit wordt de geselecteerde temperatuur automatisch geregistreerd, het display toont dan de
omgevingstemperatuur.
«PROG» mode – Druk herhaaldelijk op de knop
totdat de indicator onder het pictogram
oplicht. Het
display toont dan de huidige modusinstellingen volgens het «7d» programma dat in gebruik is.

Wekelijkse programmering standaard «7d» (aanpasbaar)
Dag
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
Programma
P1
P1
P2
P1
P1
P3
P3
d1 – Maandag, d2 – Dinsdag … d7 – Zondag.
Programma «Р1»
Tijd
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mode
Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Со Со Ес Ес
Р1 is het vooraf ingestelde programma dat wordt aanbevolen voor gebruik bij afwezigheid overdag (modus
«ECO» 22.00 - 06.00 en 08.00 - 18.00 uur, modus «Comfort» 06.00 - 08.00 en 18.00 - 22.00 uur).
Programma «Р2»
Tijd
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mode
Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Ес Ес Ес Ес Со Со Ес Ес Ес Ес Со Со Со Со Ес Ес
Р2 is het vooraf ingestelde programma dat wordt aanbevolen voor gebruik bij afwezigheid overdag, maar thuiskomen tijdens
de lunch (modus «ECO» 22.00 - 06.00, 08.00 - 12.00 uur en 14.00 - 18.00 uur, modus «Comfort» 06.00 - 08.00, 12.00 uur
- 14.00 uur en 18.00 - 22.00 uur).
Programma «Р3»
Tijd
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mode
Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Ес Ес
Р3 is het vooraf ingestelde programma dat wordt aanbevolen voor gebruik terwijl het constant aanwezig is,
bijvoorbeeld op zaterdag of zondag (modus «ECO» 22.00 - 08.00, modus «Comfort» 08.00 -22.00 uur).
Programma «Р4»
Tijd
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mode
Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со
Р4 is het vooraf ingestelde programma dat wordt aanbevolen voor continu gebruik in de modus «Comfort».
Programma «Р5»
Tijd
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mode
Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес
Р5 is het vooraf ingestelde programma dat wordt aanbevolen voor continu gebruik in de «ECO» -modus.
Programma «Р6» standaard (te wijzigen)
Tijd
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mode
Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Со Со Ес Ес
Р6 is een ander vooraf ingesteld programma (modus «ECO» 22.00 - 06.00 en 08.00 - 18.00 uur, modus «Comfort»
06.00 - 08.00 uur en 18.00 - 22.00 uur).
Opmerking: om de dag- of weekprogrammering te wijzigen, ga naar «Toestelinstellingen», op het tabblad
«Dagprogrammering (P6)» en «Weekprogrammering (7d)». Zorg ervoor dat u de dag van de week en de tijd heeft
ingesteld voordat u een programmering instelt. Als de dag en de tijd niet zijn ingesteld, ga dan naar
«Apparaatinstellingen», op het tabblad «Dag van de week en tijd».
TIMER mode –Druk herhaaldelijk op de knop
tot de indicator onder het pictogram oplicht. Het display
toont de tijd waarna het apparaat uitgaat (standaard 1 uur). Om de timer te wijzigen, gebruikt u de knoppen
and
en in het bereik van 1 tot 8 uur (met een interval van 1 uur). Na 5 seconden zonder activiteit wordt de
geselecteerde tijd automatisch geregistreerd, het display toont dan de omgevingstemperatuur.
Opmerking: als u op de knop drukt, stopt de timer en schakelt het apparaat over naar de parameter "Instellingen"
Instellingen van het apparaat
Druk herhaaldelijk op de knop
tot de indicator onder het pictogram oplicht. De parameter «nee» knippert
en als u deze parameter selecteert door op de knop
te drukken , keert het apparaat terug naar de modus
«Comfort». Om het menu «Instellingen» te openen, selecteert u de parameter «ga» met behulp van de knoppen
,
en bevestig door op de knop te drukken
Dag van de week en tijd - Bij binnenkomst in het menu «Instellingen», geeft het apparaat het menu «Dag van
de week en tijd» weer. De parameter «d» / «1» (dag van de week) knippert op het scherm, om de dag te
veranderen gebruikt u de knoppen
en , waarbij «1» maandag is en «7» zondag.. Druk op de knop
om
de dag van de week te valideren en over te schakelen naar de uurinstelling. De parameter «HH» / «12» knippert
op het scherm, gebruik de knoppen
and
om het uur te veranderen van 0 in 23. Druk op de knop om de uurinstellingen te bevestigen
en naar de minuteninstellingen te schakelen. De parameter «ПП» / «00» knippert op het scherm, gebruik de
en
, om de minuten te
veranderen van 0 naar 59. Druk op de knop
om de minuteninstellingen te voltooien en om naar het menu
«Dagprogrammering (P6)» te gaan.
Dagelijkse programming (P6) –N a het uitvoeren van de dag- en tijdinstellingen schakelt het apparaat

automatisch over naar het menu «Dagelijkse programmering». De parameter «P6» / «nee» knippert op het
scherm en als u deze parameter selecteert door op de knop
te drukken, slaat het apparaat de «Dagelijkse
programmering» over en gaat naar het menu «Weekprogrammering». Om het menu «Dagelijkse
programmering» te openen, selecteert u de parameter «P6» / «ga» door met behulp van de knoppen ,
en bevestig door op de knop te drukken. De parameter «00» / «Ес» knippert op het scherm waarbij «00» het
uur is en «Ес» de «ECO» -modus. Om de parameter te veranderen van «Ес» naar «Со» («Comfort» -modus),
gebruikt u de knoppen en bevestigt u door op de knop
te drukken. Herhaal de handeling voor elk uur van 00
tot 23. Na het aanpassen van het laatste uur knippert de parameter «P6» / «nee» op het scherm. Druk op de
knop om het programma «Р6» te valideren en naar het menu «7d» te gaan.
Wekelijkse programming (7d) – Na het menu «Dag programmering (P6)» schakelt het toestel automatisch
over naar het menu «Weekprogrammering». Het scherm toont de knipperende parameter «7d» / «nee» en als
u deze parameter selecteert door op de knop te drukken, slaat het apparaat de «Weekprogrammering» over
en gaat naar het menu «Open raam functie». Om het menu «Wekelijkse programmering» te openen, selecteert
u de parameter «7d» / «go» met behulp van de knoppen
,
en bevestig door op de knop
te drukken. De
parameter «d1» / «P1» knippert op het scherm, waarbij «d1» de dag van de week is en «P1» het vooraf ingestelde
programma. Gebruik de -toetsen ,
om het programma te veranderen van «Р1» naar «Р6» en bevestig door op
de knop te drukken. Herhaal de handeling voor elke dag van de week vanaf «D1» tot «d7». Na het instellen van de
laatste dag, knippert de parameter «7d» / «nee» op het scherm. Druk op de knop
om het weekprogramma «7d»
te bevestigen en naar het menu «Open raamfunctie» te gaan.
Open Raam Functie – Na het menu «Weekprogrammering (7d)» schakelt het toestel automatisch over naar het menu
«Open raam functie». De parameter «] [» / «oF» knippert op het scherm en als u deze parameter selecteert door op de knop
te drukken, slaat het apparaat het menu «Open raam functie» over en schakelt over naar het menu «Instellingen». Om de
«Open raam functie» te activeren, selecteert u de parameter «] [» / «aan» met behulp van de knoppen ,
en bevestig
door op de knop .te drukken.
Opmerking: als het apparaat een open raam detecteert in de kamer waar het is geïnstalleerd, stopt het apparaat
met verwarmen en toont het scherm de parameter «] [» (knipperend). Om door te gaan met verwarmen, moet u
handmatig de knoppen , indrukken en bevestig door op de knop
te drukken.
Om het instellingenmenu te verlaten - Druk herhaaldelijk op de knop
tot de indicator onder het pictogram.
komt omhoog. De parameter «nee» knippert op het scherm, selecteer deze parameter door op de knop
te
drukken om het apparaat terug te laten keren naar de «Comfort» -modus.
Opmerking: Na 60 seconden zonder activiteit in enig menu «Instellingen», verlaat het apparaat dit menu
automatisch en keert terug naar het menu «Comfort».
Bedieningsslot
Om te voorkomen dat de instellingen door een derde persoon worden gewijzigd, kunt u de bedieningselementen
vergrendelen. Houd tegelijkertijd ingedrukt en ( langer dan 5 seconden). Om het apparaat te ontgrendelen,
houdt u de knop en (langer dan 5 seconden).
Let op: als het apparaat vergrendeld is, geeft het scherm de omgevingstemperatuur weer.
Het kalibreren van het apparaat
Om de werkelijke temperatuur (in de kamer) af te stemmen op de weergegeven temperatuur, kunt u het apparaat
kalibreren. Houd de knoppen ,
en
tegelijkertijd ingedrukt. Op het scherm wordt de huidige
offsetwaarde weergegeven (standaard 0,0 ° С). Verander deze waarde door op de knoppen
en
in te
drukken van -3 ° С naar + 3 ° С. Om de kalibratie af te sluiten, houdt u de knoppen ,
en
tegelijkertijd
ingedrukt. Het apparaat keert terug naar de huidige modus.
Opmerking: als er 5 seconden of langer geen knop wordt ingedrukt, verlaat het apparaat de kalibratiemodus
automatisch

MODEL Specifcaties
Convectors CMG-PACK0, CMG-PACK0/M, CMG-PACK0/PR
Specificaties

Symbol

Waarde

Unit

P nom
P min
P max, c

0,5 – 2,5
0,0
2,5

kW
kW
kW

Warmte afgifte
Nominale Warmte Afgifte
Minimale Warme Afgifte
Maximale Warmte Afgifte op lange Termijn
Extra Stroomverbruik
Op de maximale Warmte Afgifte
Bij de minimale Warmte Afgifte
In stand – by modus

el max.
el min.
el sb

Specificaties
Unit
Type Warmte Afgifte / kamertemperatuurregeling
Elektronische regeling van de kamertemperatuur en weekprogrammering
Ja
Andere Besturingsmogelijkheden
Ruimtetemperatuurregeling met gebruiksaanwezigheidssensor
Nee
Ruimtetemperatuurregeling met open raamsensor
ja
Afstandsbediening optie
Nee
Adaptieve activeringscontrole
ja
Limiet activeringsduur
ja
Zwarte Bolsensor
Nee

0,000
kW
0,000
kW
0,397
W
0,000
kW
Aanvullende Informatie

Timer

Garantie

Bewaar dit document op een veilige plaats
(Dit certificaat mag alleen worden overgelegd als u een klacht indient)
- Deze garantie is van toepassing gedurende 2 jaar vanaf de datum van installatie of aankoop en is geldig voor niet meer
dan 30 maanden vanaf de fabricagedatum bij afwezigheid van aanvullende ondersteunende documenten
- De garantie dekt de vervanging of levering van onderdelen in ruil voor defecten en voorziet niet in enige
schadevergoeding.
- Arbeidsloon, reis- en transportkosten zijn onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.
- Schade veroorzaakt door onjuiste installatie, voedingsnetwerk dat niet voldoet aan de normen, oneigenlijk gebruik of het
niet opvolgen van de instructies in de handleiding valt niet onder de garantie.
- Dit certificaat mag alleen worden getoond bij het indienen van een klacht bij de distributeur of installateur, samen met de
factuur van de verkoper.
- De bepalingen van deze garantievoorwaarden sluiten niet uit dat de koper gebruik maakt van rechtsmiddelen tegen
gebreken en verborgen tekortkomingen, die van toepassing zijn in overeenstemming met art. 1641 en andere artikelen van
het Burgerlijk Wetboek.
Type apparaat
Serie nummer
Naam en adres van de klant/koper
Stempel van de Installateur

