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OKOKDruk op        nadat het scherm is uitgeschakeld, en houdt        opnieuw ingedrukt totdat u "00" op het scherm ziet na elk 
weergegeven segment.

-+Schakel de adap�eve start in ("Aan") of uit ("oF") met behulp van de knoppen       en       . Deze func�e bereikt de temperatuur die 
door de gebruiker op een bepaald �jds�p is ingesteld. Als u bijvoorbeeld wilt dat de temperatuur om 9 uur 22 °C is, bepaalt de 
verwarmer wanneer deze moet worden verwarmd, zodat deze op het gewenste �jds�p op 22 °C komt.
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P1 laat u weten dat u het gebruikersprogramma gaat aanpassen. Beves�g dit door op        te drukken. Selecteer de dag (en) die u gaat 
aanpassen met behulp van de        en       knoppen: 7d - 7 dagen, 5d - 5 werkdagen, 2d - weekend, d1 - maandag, d2 - dinsdag, d3 - 
woensdag, d4 - donderdag, d5 - vrijdag, d6 - zaterdag, d7 - zondag, en beves�g uw selec�e door op       te drukken. Gebruik de        en
       knoppen en om de uren van 00 tot 23 te wijzigen en selecteer de gewenste temperatuur voor elk uur:        een verlaagde tempe-
ratuur (groen lampje brandt bovenin       ),        een "comfort" -temperatuur (groen lampje brandt bovenin        ). Na het indrukken 
van        keert u terug naar de keuzelijst van de gewenste dag voor verdere programmering of verlaat u het instellingsmenu door 3 
seconden op       te drukken. Als u een weekprogramma wilt starten, zie hoofdstuk "Programmamenu". De laatste waarde die op het 
scherm wordt gebruikt, wordt vóór de start van de programmering toegeschreven aan de "comfort" -temperatuur.
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Op�es Beschrijving van de func�e
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De �jd van de verwarming instellen

Stel de dag van de week in door te drukken op              : 1 - maandag; 2 - dinsdag, enz., en sla het op door op        te drukken. Stel 
het uur in: 0-23 en sla op door op        te drukken. Stel de minuten in: 0-59 en sla op door op         te drukken. 
U kunt pas andere instellingen aanpassen als u de �jd en dag van de week hebt ingesteld.
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Aanpassing van wekelijks verwarmingsprogramma
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Aanpassing van de "comfort" -temperatuur

-+Selecteer "Aan" of "oF" door op        of        te drukken. Deze func�e is standaard uitgeschakeld. De func�e van een open venster 
detecteert of een venster open is (d.w.z. het detecteert een snelle verandering in temperatuur in een korte �jdsperiode). Nadat de 
verwarmer een open raam hee� gedetecteerd, wordt de verwarming automa�sch uitgeschakeld en omgeschakeld naar 
an�vriesmodus door een temperatuur van 7 °C te handhaven en "AF" wordt weergegeven. Nadat het venster gesloten is, d.w.z. 
wanneer de temperatuur in het gebied toeneemt, schakelt de verwarmer automa�sch het vorige programma in of handhaa� een 
permanente constante temperatuur.

- OK+Selecteer de gewenste lagere temperatuur door op       en        te drukken. Door op        te drukken, gaat u naar het instellingenmenu.

- OK+Selecteer de gewenste comfor�emperatuur door op       en       te drukken. Door op        te drukken, gaat u naar het instellingenmenu.

Een lagere temperatuur instellen

Func�e voor het detecteren van een open raam

Temperatuurkalibra�e

De omgevingstemperatuur wordt op het scherm weergegeven. Als het niet overeenkomt met de thermometerwaarden, kan het worden 
gekalibreerd. De verwarmer gee� bijvoorbeeld aan dat de omgevingstemperatuur 20 °C is; ondertussen gee� de andere thermometer 
aan dat het 22 °C is. Vervolgens kunt u het kalibreren en de temperatuur instellen die u hebt gemeten met de andere thermometer.

Adap�eve start

Reset de kachel naar de fabrieksinstellingen
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MENU INSTELLEN
Door de        knop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden, kan het selec�emenu worden in- of uitgeschakeld. Gebruik de              knoppen 
om door de lijst te bladeren en gebruik de        knop om de gewenste instelling te selecteren of uw selec�e te beves�gen:      

LICHTINDICATOREN:
1. Display met temperatuur- en controleparameters.
2. Het rode lampje brandt als de verwarming werkt.
3. Groen licht met een lagere temperatuur. Deze brandt wanneer de 
verwarming werkt in overeenstemming met het gekozen programma, 
waarbij de verlaagde temperatuur gehandhaafd blij�. (Zie Extra func�es)
4. Groenlich�ndicator die de "comfort" temperatuur weergee�. Deze 
brandt als de verwarming werkt in overeenstemming met het gekozen 
programma, waarbij de "comfort" -temperatuur wordt gehandhaafd. (Zie 
Extra func�es)

KNOPFUNCTIES:

– Verhoogt temperatuur, �jd of 

   andere parameter.

– Verlaagt temperatuur, �jd of 

   andere parameter.

– Selec�eknop betekent "minder".

– Selec�eknop betekent "meer".

–  Beves�ging van selec�e.
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HOE TE BEDIENEN
Het apparaat wordt in- of uitgeschakeld door op de knop        aan de rechterkant van de kachel te drukken. Wanneer de kachel voor 
de eerste keer wordt ingeschakeld, begint deze te werken met de standaard "comfort" -temperatuur van 22 °C; ondertussen gee� 
het knipperende scherm aan dat er nog geen klok�jd is ingesteld (zie Menu Instelling). De verwarmer zal de temperatuur behouden 
die op het scherm wordt weergegeven als de gebruiker het gewenste programma niet selecteert in het menu Programma. U kunt uw 
eigen wekelijkse verwarmingsprogramma maken (P1) of u kunt de bestaande standaardprogramma's "Office" (P2) of "Home" (P3) 
gebruiken. De wekelijkse programma's bepalen wanneer het de comfor�emperatuur (22 ° C) zal handhaven en wanneer het de 
verlaagde temperatuur zal handhaven, wat energie bespaart (17 °C).
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ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE THERMOSTAATWEERGAVE

thermostaat gebruikershandleiding
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EXTRA FUNCTIES
Permanente aanpassing van de temperatuur in het weekprogramma
Als u de bestaande temperatuur op het scherm aanpast met behulp van de knoppen       un       en u op        drukt, wanneer het comfort- of 
temperatuurverlagingslampje aan is, hee� het bedieningsprogramma automa�sch voorrang boven de temperatuur in de relevante modus.
Tijdelijke aanpassing van de temperatuur in het weekprogramma
Als u de bestaande temperatuur die op het scherm wordt weergegeven aanpast met de knoppen        en        , maar niet op de        knop drukt 
wanneer het lampje voor comfort of verlaging van de temperatuur brandt, is de nieuw ingestelde temperatuur alleen geldig tot de volgende 
wijziging van de verwarmingstemperatuur volgens het ingestelde programma. Tijdens de �jdelijke aanpassing van de wekelijkse temperatuur 
zal een lich�ndicator boven de knoppen        (verlaagde temperatuur) of        (verhoogde temperatuur) knipperen. 
Beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik door kinderen of andere personen
De thermostaat kan worden beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door kinderen of andere personen. Deze func�e kan worden in- en 
uitgeschakeld door de knoppen        en         tegelijker�jd gedurende 5 seconden ingedrukt te houden totdat u "cc" op het scherm ziet.
Dimmen van de verlich�ng (automa�sche vermindering van de helderheid van het scherm)
Als de kachel 15 seconden in de inac�eve modus staat, wordt de helderheid van het scherm verminderd. Als u op een knop op het display 
van de thermostaat drukt, keert de helderheid terug.
24-uurs beveiliging bij stroomuitval
De verwarmer zal de werking van de interne klok maximaal 24 uur behouden in geval van stroomuitval. Als de stroomuitval meer dan 
24 uur aanhoudt, zal de thermostaat terugkeren naar de laatst geselecteerde temperatuur of programma. Het scherm knippert, wat wijst 
op een stroomstoring. De knipperende func�e gaat door totdat u op een willekeurige knop drukt.
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Het wekelijkse programma van de gebruiker wordt ingeschakeld en kan worden aangepast aan de behoe�en van de gebruiker.

Het "Office" -programma wordt ingeschakeld en biedt een aangename temperatuur �jdens kantooruren.

Het "Home" -programma wordt ingeschakeld, waardoor het 's morgens,' s avonds en in het weekend gedurende de dag 
aangenaam warm is.

De slaapmodus wordt ingeschakeld, hierbij werkt de verwarming niet, maar de klokinstellingen worden wel gehandhaafd.

Het wekelijkse verwarmingsprogramma wordt uitgeschakeld en de verwarming werkt volgens de waarden die op het scherm 
worden weergegeven.

Het gewenste programma kan worden geselecteerd door op        te drukken.
Tijden van de "comfort" -temperatuur in het wekelijkse verwarmingsprogramma:
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Tijden van "comfort" -temperatuur
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PROGRAMMA MENU
Als u op de         knop drukt, komt u in het keuzemenu van het wekelijkse verwarmingsprogramma. Gebruik de              knoppen om door de volgende 
lijst te scrollen:
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