
Thermostaat gebruiksaanwijzing
NL

Uitleg programma's / modi / instellingen:

P1 – Lagere nachttemperatuur (nachtverwarming)
P2 – Programma's

Handmatig programma (werkt hetzelfde als bij het voor de eerste keer starten 
van de radiator – Stap 1)

Stap 1. Eerste keer de radiator opstarten

Volg de onderstaande stappen – dit proces wordt gebruikt 
wanneer u de radiator eerste keer opstart en om de radiator te 
resetten na een stroomstoring. Dit kalibreert en reset alle 
instellingen.

1.      Sluit de radiator aan op een stopcontact
2.      Zet de radiator aan
3.      Stel de bedieningsknopzo             in dat 2 pijlen naar elkaar 
gericht zijn (22°C) en naar het licht wijzen
4.      Houd de bedieningsknop 1 seconde ingedrukt totdat het 
groene lampje begint te knipperen
5.      De radiator is nu correct ingesteld en u kunt de gewenste 
temperatuur instellen.

Dit proces zal alle vorige instellingen resetten. Het wordt gebruikt wanneer er bijvoorbeeld een 
stroomstoring is geweest of wanneer u het nachtverwarmingsprogramma wilt annuleren.

Stroomstoring

Bij een stroomstoring onthoudt de radiator de instellingen (temperatuur) die waren ingesteld voordat de 
stroomonderbreking plaatsvond. Het verwarming zal opwarmen zodra de stroom is ingeschakeld. Als de temperatuur 
wordt gewijzigd, het rode lampje begint te knipperen        – en duidt op een stroomstoring.

Om de temperatuur aan te passen, moet u stap 1 “Eerste keer de radiator opstarten" volgen.
Wanneer de radiator gedurende een lange periode is uitgeschakeld (bijvoorbeeld in de zomer), zal het rode lampje 
beginnen te knipperen        wanneer het weer wordt ingeschakeld – herhaal het proces voor stap 1.

Kindveilige modus

De thermostaat (bedieningsknop) kan worden vergrendeld om te voorkomen dat kinderen en anderen de instellingen 
en temperatuur van de radiator veranderen.

Kindveilige modus activatie

1.      Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (bv. 22°C)
2.      Houd de bedieningsknop 3 seconden ingedrukt totdat het rode lampje begint te knipperen 
3.     Als u op dit moment aan de bedieningsknop draait, het rode lampje begint te knipperen. Je kunt de temperatuur 
niet veranderen.
 
Kindveilige modus uitschakelen

1.      Draai de bedieningsknop met de pijlen (toon de symbolen) zoals bij het inschakelen van de radiator
2.      Houd de bedieningsknop 3 seconden ingedrukt totdat het groene lampje begint te knipperen
3.      Als de kindveilige modus is uitgeschakeld zal de radiator opwarmen tot 22°C. Pas de temperatuur aan zoals 
gewenst.

Hold 1 sec.



Programma P1 – Lagere nachttemperatuur (nachtverwarming)

Door programma P1 te activeren wordt de temperatuur gedurende 7 uur automatisch verlaagd met 5°C. 
Let op: het programma moet geactiveerd worden wanneer u de lagere temperatuur wil instellen: bv. 23:00 uur.

P1 moet worden geactiveerd op het moment dat u de lagere temperatuur 's nachts wil instellen. Als P1 is geactiveerd, 
wordt de temperatuurverlaging automatisch 's avonds / 's nacht geactiveerd.
Als u een groen lampje + rood lampje ziet knipperen               wanneer deze modus is geselecteerd, dat betekend dat 
de starttijd voor nachtverwarming niet aangegeven is.

P1 activatie – nachtverwarming

1.      Het programma moet worden geactiveerd op het moment dat u de temperatuur 's nachts wilt verlagen (bv. om 
22.30 uur)
2.      Draai de bedieningsknop naar P1 (totdat P1 wijst naar het lampje)
3.      Druk eenmaal op de bedieningsknop. Als de tijd niet is ingesteld, knippert er een groen lampje!
4.      Houd de bedieningsknop 2 seconden ingedrukt totdat het groene lampje knippert 
5.     Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (22 graden) en bevestig door de bedieningsknop los te laten. 

Programma P1 zorgt vervolgens voor dat de temperatuur gedurende 7 uur van 22°C naar 17°C verlaagd is. Na 7 uur 
warmt de radiator op tot 22°C. Als de temperatuur wordt aangepast wanneer nachtverwarming is ingesteld, wordt de 
bijgewerkte temperatuur verlaagd met 5°C.

Als een andere comforttemperatuur is gewenst, bv. 22°C, kan dit eenvoudig worden aangepast door een nieuwe 
comforttemperatuur in te stellen (bv. 20°C. De verlaagde nachttemperatuur wordt dan 15°C).

Starttijd veranderen met P1 – Lagere nachttemperatuur (nachtverwarming)

1.     Het wordt opnieuw geactiveerd wanneer de vereiste starttijd voor nachterwarming is ingesteld: bv. 22.00 uur
2.      Volg stap 2 – 5 van het activeren van nachtverwarming.

Handmatige modus 

Om de handmatige modus te activeren, kan de gewenste temperatuur ingesteld worden door aan de bedieningsknop 
te draaien.
De radiator warmt op als het rode lampje brandt. Als het groene lampje brandt, is de ingestelde temperatuur in de 
kamer bereikt.

1.     Draai de bedieningsknop tot het handsymbool       en druk eenmaal om te bevestigen
Stel de gewenste temperatuur in. Stel nachtverwarming in en / of stel de temperatuur in op 5°C als de radiator is 
ingesteld om te beschermen tegen vorst in een schuur of vakantiehuis. 

Open raam

Deze instelling is standaard ingesteld op Uit. Door een open raam te registreren, is het mogelijk om te detecteren
dat een raam open staat (het geeft aan een plotselinge temperatuurverandering). Wanneer de radiator merkt dat er 
een raam open is, wordt de temperatuur automatisch ingesteld op de anti-vorst modus (7°C). Wanner het raam 
gesloten is – d.w.z. als de zone temperatuur begint te stijgen – stelt de radiator zich automatisch terug naar de eerder 
ingestelde temperatuur.

Open raam activeren/deactiveren

1.     Draai de bedieningsknop tot het handsymbool       en druk eenmaal om te bevestigen
2.     Draai de bedieningsknop naar 13°C 
3.     Status – Druk tweemaal op de bedieningsknop gedurende 1 seconde – het groene lampje begint te knipperen
        a. Open raam is geactiveerd - groene lampje brandt
        b. Open raam is gedeactiveerd - rode lampje brandt  
4.     Schakel Open raam uit of aan
        a. Draai de bedieningsknop naar links om uit te schakelen – Het LED-lampje wordt rood – Druk op de  
        bedieningsknop om te bevestigen. Het groene lampje begint te knipperen
        b. Draai de bedieningsknop naar rechts om aan te schakelen – Het LED-lampje wordt groen – Druk op de 
        bedieningsknop om te bevestigen. Het groene lampje begint te knipperen
5.     Nadat de modus uit- of aangeschakeld is, past u de gewenste temperatuur aan.



Resetten naar fabrieksinstellingen

Dit proces zet alle radiatorinstellingen (programma's en functies) terug naar de fabrieksinstellingen, zodat ze als 
opnieuw kunnen worden ingesteld.

Fabrieksinstellingen

1.     Draai de bedieningsknop tot het handsymbool  en druk eenmaal om te bevestigen
2.     Draai de bedieningsknop naar 11°C
3.     Druk tweemaal op de bedieningsknop gedurende 1 seconde – De groene en rode lampjes beginnen te knipperen.

4.     Houd de bedieningsknop 3 seconden ingedrukt totdat het groene lampje knippert

De radiator is nu gereset naar de fabrieksinstellingen.
Volg de instructies in stap 1 van de gebruiksaanwijzingen om uw radiator in te stellen.

Programma P2 – Dag-/weekprogramma

Stel uw eigen aangepaste dag-/weekprogramma of -temperatuur in

P2 activatie – Kies de dag- of weekmodus

1.     Draai de bedieningsknop naar P2 (totdat P2 wijst naar het LED-lampje)
2.     Druk tweemaal de bedieningsknop snel in gedurende 1 seconde. Het groene lampje begint te knipperen 
3.     Kies de dag- of weekmodus
        a. Draai de bedieningsknop LINKS om de WEEKMODUS te selecteren –
        b. Draai de bedieningsknop RECHTS om de DAGMODUS te selecteren –
4.     Druk eenmaal op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen (dag of week) – Een knipperend groen lampje
bevestigt uw keuze 

Stel tijden en temperatuur in

Het proces moet worden uitgevoerd op het moment dat u de temperatuur gedurende de dag wilt verhogen of verlagen.

1.     Selecteer de gewenste tijd (bv. 22.30 uur)
2.     Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (bv. 18°C – nachtverlaging)
3.     Druk tweemaal de bedieningsknop snel in gedurende 1 seconde – Het groene lampje knippert om het instelling te 
bevestigen 

De tijd en temperatuur zijn nu ingesteld. De ingestelde temperatuur zal veranderen elke dag op hetzelfde tijdstip.

1.     Geef een nieuwe, aangepaste temperatuur aan op het gewenste tijdstip (bv. 06.30 uur)
2.     Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (bv. 22°C – comforttemperatuur)
3.     Druk tweemaal de bedieningsknop snel in gedurende 1 seconde – Het groene lampje knippert om het instelling te 
bevestigen

Herhaal het bovenstaande proces totdat u alle tijden en temperaturen van uw dag- of weekschema heeft ingesteld.

Als het programma actief is, wordt de temperatuur aangepast op de aangegeven tijden
ongeacht de temperatuur die wordt weergegeven op de bedieningsknop totdat u een ander programma kiest of het 
programma stopt. 

Opgeslagen programma-instellingen wissen

1.     Draai de bedieningsknop naar P2 (totdat P2 wijst naar het LED-lampje)
2.     Houd de bedieningsknop 3 seconden ingedrukt – Het groene lampje knippert om het instelling te bevestigen
3.     Het groene en rode lampje knipperen als er geen opgeslagen instellingen zijn

De P2-instellingen zijn nu gewist.
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