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1. Display met temperatuur- en controleparameters.

2. Het rode lampje brandt als de verwarming werkt.

3. Groen licht indicator dat een lagere nachttemperatuur weergeeft.

Het brandt als de verwarming werkt in overeenstemming
met het gekozen programma, waarbij de verlaagde
temperatuur gehandhaafd blijft.

4. Groen licht indicator die de "comfort" temperatuur aangeeft.

Deze brandt als de verwarming werkt in overeenstemming
met het gekozen programma, waarbij de "comfort"
temperatuur wordt gehandhaafd.

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Tijd:

Begin met de actuelle tijd in te stellen. Druk 3 sec. op en ga zonodig
met de knoppen naar de optie "td" en druk .

Kies de dag van de week met , ma. is nr 1, di. is nr 2, ect., druk .
Kies het uur met : 0-23, druk . Kies de minuten: 0-59, druk .

Belangrijk: zonder tijd instelling werkt geen enkel programma.

"Comfort" en "nacht" temperatuur:

Standaard staat deze op 22 ° C en 17 ° C. Om dit aan te passen
druk 3 sec. op en ga zonodig met de knoppen naar de optie
"Co" (comfort) en druk . Met de gaat u naar de gewenste
temperatuur en druk . Ga met naar optie "rd"(nacht) en stel daar
uw gewenste nacht temperatuur in. Druk op 2x om te bevestigen.

Kalibreren van de temperatuur:

De omgevingstemperatuur wordt op het scherm weergegeven. Als dit
niet overeenkomt met de werkelijke temperatuur, kan dit worden
aangepast (gekalibreerd).
Druk 3 sec. op en ga zonodig met de knoppen naar de optie "C"
(kalibreren) en druk . Stel met uw gewenste temperatuur in en
druk 2x om te vestigen.

Adaptieve (zelflerende) start:

Met deze functie kan uw ruimte worden verwarmd op een door u
ingestelde temperatuur op een door u gewenst tijdstip. Bijvoorbeeld u
wenst om 07.00 uur dat het 20 ° C. is dan "leert" de radiator wanneer
deze aan moet om het om 07.00 uur 20 ° C. te krijgen.

Om deze in te schakelen druk 3 sec. op en ga zonodig met de
knoppen naar de optie "AS" (Adaptieve Start) en druk . Stel met
On / oF (aan/uit) in en druk 2x om te vestigen.

Open Raam (tocht) detectie:

Deze functie detecteerd of er ergens koude "tocht" is ofwel er een raam
of deur open staat. Zo ja, dan schakelt de radiator automatisch naar 7 °
C. terug. Om zo niet onnodig energie te verspillen. Gaat automatisch
weer naar Comfort temperatuur bij verdwijnen van de "tocht".

Standaard staat deze functie UIT. Druk 3 sec. op en ga zonodig met
de knoppen naar de optie "OP" (Open Raam) en druk .

Stel met de dectectie "aan of uit" en druk 2x om te vestigen.

Programma menu mogelijkheden:

P1 Uw eigen in te stellen wekelijkse programma.

P2 Kantoor modus, ma - vr. 07.00 - 17.00 uur, weekend uit.

P3 Thuis modus, ma - vr. 06.00 - 08.00 uur en 15.00 - 23.00 uur,
weekend 07.00 - 23.00 uur.

OF De slaapmodus wordt ingeschakeld, tijdens welke de
verwarming niet werkt maar de klokinstellingen worden
gehandhaafd.

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

P1 instellen:

Altijd eerst de tijd instellen, daarna druk 3 sec. op en ga zonodig met
de knoppen naar de optie "Pr" (programma) en druk en u ziet
programma "P1" bevestig weer met .

Dan krijgt u de keuze voor:

7d elke dag van de week zelfde programma.

5d doordeweekse dagen hetzelfde programma.

2d weekend dagen hetzelfde programma.

d1 / d7 elke dag een eigen programma.

Ga met naar uw programmakeuze en bevestig met .

Nu bevestigt u per uur of deze aan of uit moet zijn, standaard staat elke
uur "aan". Uw beginstand is:

Rechtsboven zal dus een groen lampje branden. Dit betekend
dat om 0.00 uur (s'nachts) de radiator aan gaat. Om deze op
dit uur "uit" te zetten druk u op , u ziet het groene lampje
nu rechtsonder branden. Druk op om naar volgende uur
te gaan en bepaal of ook dit uur de radiator aan of uit moet.
Ga zo door tot en met "23", dan bevestig met . Dan kunt u
of verder met volgende programma/dag. Heeft u alles
ingesteld sluit dan af met 3 seconden drukken op de knop.

Keuze Programma maken:

Druk op om een keuze te maken voor P1, P2, P3, OF of nP en
bevestig met . Vanaf nu draait nu dit programma.

Mocht u voor P1 kiezen zult u deze eerst moeten instellen, want
standaard staat deze 24 uur lang aan. (P1 instellen)

P2 (k en P3 zijn vast gestelde programma's, zie onderstaande tabel voor
vastgestelde tijden.

Aanpassing van de temperatuur in het weekprogramma:

Als u de huidige temperatuur op het scherm tijdelijk wilt aanpassen,
verhogen of verlagen zonder dat dit het vaste programma beinvloed
drukt u alleen op de om de temperatur aan te passen, u zult een
kniperend lampje zien welke aangeeft dat dit tijdelijk is tot de volgende
programma instelling, wenst u dat deze temperatuur vast in het
programma moet dan druk u de knop om dit te bevestigen.

24-uurs bescherming bij stroomuitval of aan/uit zetten

Bij stroomuitval of zelf "uit" zetten, zal de tijd en ingestelde
programma's 24 uur in stand blijven. Daarna is alles vervallen. Mocht u
de radiator tijdelijk niet willen gebruiken, zet deze dan op menu "OF".
Zo blijft de ingestelde tijd en programma's intact.




