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Ga als volgt te werk om het vooraf ingestelde automatische programma te wijzigen. 
1. Druk op toets . Als de sanitaire programmering is ingeschakeld, selecteer dan met de toetsen  het symbool 

radiator en bevestig met toets . De ingestelde 6 tijdsintervallen van de dag knipperen en nummer 1 van DAY 1 staat 
in een kader, hetgeen betekent dat tijdstip 1 van Maandag gewijzigd kan worden.

2. Druk op toets . De aanduiding van uur en minuten begint te knipperen: druk op de toetsen  om de de tijd 
te wijzigen wanneer het tijdsinterval begint met toenames van 10 minuten. Houd de knop ingedrukt om het uur en de 
minuten snel te veranderen.

3. Druk op toets . De kamertemperatuur in de woning begint te knipperen: druk op de toetsen  om het 
temperatuurniveau te veranderen met toenames van 0.1°C. Blijf op de toets drukken om de temperatuur snel te 
veranderen.

4. Druk op toets . De 6 tijdintervallen van de dag knipperen.
5. Druk vervolgens op de toets  om op het display het tijdsinterval 2 van de maandag op te roepen, dat te wijzigen is 

door de punten van 2 tot 4 te herhalen.
6. De resterende tijdsintervallen kunnen worden opgeroepen op het display, door de tijdsintervallen 3, 4, 5 of 6 te selecteren 

met de toetsen  met herhaling van punt 5.
7. Nu kan het programma voor de volgende dag ingesteld worden:

a. Druk op toets  om de dag DAY 2 op het display op te roepen. Het programa voor Dinsdag kan gewijzigd worden 
dor stap 2 tot 6 te herhalen.

b. Druk op toets  om het programma van Maandag in Dinsdag te kopiëren. Om hetzelfde programma ook in de volgende 
dagen van de week te kopiëren, drukt u herhaaldelijk op toets .

Let op! Zorg er bij het instellen van het programma voor dat elk tijdsinterval een ander begintijdstip heeft.

     Persoonlijk programma noteren     

Maandag Tijdsinterval 1 Tijdsinterval 2 Tijdsinterval 3 Tijdsinterval 4 Tijdsinterval 5 Tijdsinterval 6
Starttijd
Temperatuurniveau

Dinsdag Tijdsinterval 1 Tijdsinterval 2 Tijdsinterval 3 Tijdsinterval 4 Tijdsinterval 5 Tijdsinterval 6
Starttijd
Temperatuurniveau

Woensdag Tijdsinterval 1 Tijdsinterval 2 Tijdsinterval 3 Tijdsinterval 4 Tijdsinterval 5 Tijdsinterval 6
Starttijd
Temperatuurniveau

Donderdagì Tijdsinterval 1 Tijdsinterval 2 Tijdsinterval 3 Tijdsinterval 4 Tijdsinterval 5 Tijdsinterval 6
Starttijd
Temperatuurniveau

Vrijdag Tijdsinterval 1 Tijdsinterval 2 Tijdsinterval 3 Tijdsinterval 4 Tijdsinterval 5 Tijdsinterval 6
Starttijd
Temperatuurniveau

Zaterdag Tijdsinterval 1 Tijdsinterval 2 Tijdsinterval 3 Tijdsinterval 4 Tijdsinterval 5 Tijdsinterval 6
Starttijd
Temperatuurniveau

Zondag Tijdsinterval 1 Tijdsinterval 2 Tijdsinterval 3 Tijdsinterval 4 Tijdsinterval 5 Tijdsinterval 6
Starttijd
Temperatuurniveau

Fase 5. Selectie bedrijfsmodus

Selectie modaliteit OFF - Als u de woning een lange tijd wilt verlaten (zie ook Functie Vakantie) of eenvoudigweg de verwarming 

uit wilt zetten, druk dan op toets  waarbij het symbool  op het display verschijnt. De verwarming gaat uit en 
wordt pas weer ingeschakeld wanneer de kamertemperatuur onder de 5°C daalt: ter beveiliging van de woning tegen vorst. Als de 
verwarmingsketel voorzien is van een extra voorraadvat, levert de ketel geen warm tapwater; een ketel zonder extra voorraadvat 
levert wél warm water. 

Selectie zomermodaliteit - Als u de verwarming uit wilt zetten, en de warmwaterafgifte voor het sanitair wilt behouden, druk dan 

op toets waarbij het symbool  op het display verschijnt. De verwarming gaat uit en wordt pas weer ingeschakeld 
wanneer de kamertemperatuur onder de 5°C daalt: ter beveiliging van de woning tegen vorst. Elke soort verwarmingsketel levert 
warm sanitair water.

Selectie wintermodaliteit - Voor het herinschakelen van de verwarming en het teruggaan naar de eerder ingestelde werkingsmethode, 
drukt u opnieuw op toets waarbij op het display het symbool  verschijnt. Elke soort verwarmingsketel levert 
warm sanitair water.

Automatische werking verwarming (in wintermodaliteit) - Druk op toets  waarbij op het display het 
symbool  verschijnt. De Afstandsbediening werkt op grond van het automatisch weekprogramma en geeft de 
6 tijdsintervallen weer: het tijdstip met een kader eromheen is op dat moment actief. Wanneer het display geen 
kader weergeeft, betekent dit dat het huidige tijdstip ligt tussen 00:00 en de aanvang van tijdsinterval 1.
Uitsluiting niveau ingestelde temperatuur - Tijdens de automatische werking kan de waarde van de kampertemperatuur tijdelijk 
worden gewijzigd door op de toetsen   te drukken met toenames van 0.1°C. Blijf op de toets drukken om de temperatuur 
snel te veranderen. De uitsluitingsfunctie, aangegeven op het display door het knipperen van het symbool , wordt verwijderd 
bij de eerste wijziging van een tijdsinterval. 

Handmatige werking verwarming (in wintermodaliteit) - Om de afstandsbediening bij een vaste 
kamertemperatuur te gebruiken, druk op toets  waarbij op het display het symbool  wordt weergegeven 
(de 6 tijdsintervallen worden niet weergegeven). Vervolgens de waarde van de kamertemperatuur instellen, door 
op de toetsen  te drukken met toenames van 0.1°C. Blijf op de toets drukken om de temperatuur snel te 
veranderen. De manuele werking blijft van kracht zolang er geen andere bedrijfsmodus geselecteerd wordt.

Fase 6. Temperatuurregeling verwarming - sanitair warm water

Verwarming - Druk op toets : Het display geeft de actuele instelling van de watertemperatuur van het verwarmingscircuit 
aan, afstelbaar met gebruik van de toetsen  met toenames van 1°C. Druk op een willekeurige toets om het menu af 
te sluiten. 

Sanitair - Druk op toets : Het display geeft de actuele instelling van de temperatuur van het warme water voor het sanitair 
aan, afstelbaar met gebruik van de toetsen  met toenames van 1°C.  Druk op een willekeurige toets om het menu af 
te sluiten.

SPECIALE FUNCTIES
Vakantiefunctie
Deze functie dient voor uitschakelen van de verwarming (indien de ketel is voorzien van een extra voorraadvat, tevens voor 
uitschakelen van de warm waterlevering) gedurende een bepaalde periode, d.w.z. van 1 uur tot 45 dagen, met toename van telkens 
1 uur. Wanneer u niet thuis bent kunt u zodoende energie en daaruit voortvloeiende kosten besparen, terwijl de eerder ingestelde 
werking weer start op het moment waarop de Vakantiefunctie afloopt. De verwarming wordt uitsluitend ingeschakeld wanneer de 
kamertemperatuur onder de 5°C daalt: ter beveiliging van de woning tegen vorst.
Volg onderstaande aanwijzingen op om de vakantiefunctie in te stellen en te activeren.

1. Druk op toets  . Het symbool  begint te knipperen en de aanduiding van de uren en minuten wordt -00:01, hetgeen 
de resterende tijd aanduidt tot aan het einde van de vakantiefunctie. 

2. Druk op de toetsen  om de resterende tijd tot aan het einde van de vakantiefunctie te verlengen met toenames 
van 1 uur (-00:01 betekent 1 uur; -45:00 betekent 45 dagen). Blijf op de toets drukken om het uur en de dagen snel te 
veranderen.

3. Tijdens de Vakantiefunctie blijft op het display de tijd zichtbaar die nog resteert tot afl oop van de functie in kwestie.

Om de functie Vakantie te annuleren, moet op de toets  gedrukt worden of op een willekeurige andere bijbehorende 
toets bij een andere werkingsmodus.
WIJZIGEN VAN DE GEBRUIKERSPARAMETERS

Weersafhankelijke Temperatuur - Compensatiecurve
Wanneer een externe temperatuurvoeler (optioneel) is geïnstalleerd, kan het regelsysteem werken met Weersafhankelijke Temperatuur. 
De externe temperatuurvoeler moet aangesloten zijn op het regelpaneel van de verwarmingsketel: Raadpleeg hiervoor de bijbehorende 
gebruiksaanwijzing. In deze mode wordt de temperatuur van de verwarmingsinstallatie gereguleerd overeenkomstig de externe 

1 Selectietoets modus OFF, zomer winter/herstel afwijkingen
2 Toets automatische werking/handmatige werking 

verwarming
3 Toets programmering verwarming - sanitair
4 Toets instelling tijd en datum
5 Toets afstellen temperatuur verwarming
6 Toets afstellen temperatuur sanitair
7 Toets informatie/instellingen gebruiker
8 Functietoets vakantie/kopieert dag programma verwarming 

- sanitair
9 Toets afname kamertemperatuur handmatig
10 Toets toename kamertemperatuur handmatig
11 Tijdsintervallen verwarmingsprogramma
12 Aanduiding dag van de week
13 Aanduiding uren en minuten
14 Aanduiding modaliteit OFF

15 Aanduiding handmatige werking verwarming
16 Aanduiding automatische werking verwarming
17 Aanduiding functie vakantie
18 Aanduiding verbrander ingeschakeld en actueel vermogen
19 Aanduiding modaliteit zomer
20 Aanduiding werking sanitair
21 Aanduiding modaliteit winter 
22 Aanduiding werking verwarming
23 Aanduiding afwijking
24 Aanduiding kamertemperatuur
25 Aanduiding werking antivries omgeving
26 Aanduiding buitentemperatuur (alleen met aangesloten optionele 

externe sonde)
27 Aanduiding batterijen leeg
28 Knipperend: Synchroon zoeken
 Vast: RF-communicatie ok

OVERZICHT VAN DE AFSTANDBEDIENING RF
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OVERZICHT VAN DE RF-BRIDGE
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1 - Linker controlelampje

2 - Toets modaliteit TEST

3 - Rechter controlelampje

6 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR HET CONFIGUREREN EN BEDIENEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Fase 1. Installatie controleren (RF - BRIDGE)
Zorg ervoor dat de RF-bridge elektrisch wordt gevoed via de aansluiting met de verwarmingsketelkaart. Het linker controlelampje 
moet iedere twee seconden 3 keer snel knipperen activeren.

Fase 2. Installatie van de batterijen (AFSTANDBEDIENING RF)
Opmerking: Volg de instructies in deze sectie alleen als u voor de eerste keer de RF-afstandsbediening moet 
installeren
Of als het display van de RF-afstandsbediening het symbool  activeert, of als het display uit staat (er verschijnen 
geen symbolen of nummers). Anders gaat u direct naar Fase 3: correcte instelling van de tijd en de datum.

Voor het installeren van de batterijen:
1. Verwijder het voorste deel door met een schroevendraaier op de punten A en B te werken, zoals aangegeven op de 

afbeelding, om bij de batterijen te komen.
�



2. Breng de twee 1.5 V alkalinebatterijen in van het type AA LR6, die met de RF-afstandsbediening zijn meegeleverd, waarbij 
u de juiste plaatsing van de polen controleert (aanduiding zichtbaar binnenin het achterste deel). 

3. Breng het achterste deel van de RF-afstandsbediening opnieuw in. (Let op dat het achterste deel precies midden op het 
voorste deel past, om de juiste aansluiting van de contacten te garanderen).

4. Even wachten: zoeken naar de synchronie tussen RF-afstandsbediening en RF-Bridge. De handeling eindigt wanneer 

het symbool ( ) op het display van de RF-afstandsbediening stopt met knipperen. Anders de batterijen uit de RF-
afstandsbediening verwijderen en Fase 1 en Fase 2 herhalen: eventueel de RF-afstandsbediening dichterbij de RF-Bridge 
brengen om een betrouwbaardere RF-communicatie te bewerkstelligen.

Fase 3. Correct instellen van tijdstip en dag
1. Druk op toets . De dagaanduiding begint te knipperen: Druk op de toetsen  om de juiste dag in te stellen 

waarbij DAY 1 maandag is en DAY7 zondag.

2. Druk op toets . De tijdaanduiding begint te knipperen: druk op de toetsen  om de juiste tijd in te stellen 
van 00 tot 23.

3. Druk op toets . De minutenaanduiding begint te knipperen: druk op de toetsen  om de juiste minuten in 
te stellen van 00 tot 59.

4. Druk op toets .

Fase 4. Instellen van het automatische weekprogramma
Nadat de tijd en dag is ingesteld voert de Afstandsbediening het vooraf ingestelde automatische programma uit. Het 
verwarmingsprogramma voorziet in 6 verschillende tijdsintervallen voor het temperatuurniveau, genummerd van 1 tot 6. De 
tijdsintervallen kunnen ingesteld worden tussen 00:00 en 24:00 met toename van telkens 10 minuten. Elk temperatuurniveau kan 
ingesteld worden van 7°C tot 32.5°C, met een verhoging van telkens 0.1°C. Het is dus mogelijk om dagelijks elke willekeurige 
combinatie van tijd en temperatuur te programmeren, zodat elke dag van de week anders geprogrammeerd is. Vooraf is onderstaand 
automatisch programma ingesteld:

Van Maandag tot 
Vrijdag

Tijdsinterval 1 Tijdsinterval 2 Tijdsinterval 3 Tijdsinterval 4 Tijdsinterval 5 Tijdsinterval 6

Starttijd 06:00 08:00 12:00 14:00 18:00 22:30
Temperatuurniveau 21°C 18°C 21°C 18°C 21°C 16°C

Van Zaterdag tot 
Zondag

Tijdsinterval 1 Tijdsinterval 2 Tijdsinterval 3 Tijdsinterval 4 Tijdsinterval 5 Tijdsinterval 6

Starttijd 08:00 10:00 12:00 14:00 18:00 22:30
Temperatuurniveau 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 16°C
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Selectie meeteenheid temperatuur

Volg de volgende aanwijzingen om de Afstandsbediening in °C of in °F te gebruiken.
1. Druk op toets  gedurende 3 seconden. 2. Op het dsplay wordt de parameter CU weergegeven.

3. Druk op toets  gedurende 7 seconden. 4. Op het display verschijnt de diameter P6.

 Instellen op 0 met gebruik van de toetsen  om de °C te selecteren.
 Instellen op 1 met gebruik van de toetsen  om de °F te selecteren.

5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.
Correctie lezen kamertemperatuur
Volg onderstaande aanwijzingen op om lezen van de kamertemperatuur te corrigeren van -2°C tot + 2°C met stappen 
van 0.1°C.
1. Druk op toets  gedurende 3 seconden. 2. Op het dsplay wordt de parameter CU weergegeven.

3. Druk op toets  gedurende 8 seconden. 4. Op het display verschijnt de parameter P7.

 Druk op de toetsen  om de parameter af te stellen met toenames van 0,1°C.
5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.
Ingang telefooncontact
Zolang het telefooncontact open blijft wordt de normale werking van de Afstandsbediening gegarandeerd. Het 
sluiten van dit contact, dat op het display wordt aangegeven met de symbolen (), kan worden gebruikt om 
deAfstandsbediening te forceren de verwarming uit te schakelen of de kamertemperatuur op een vaste ingestelde 
waarde af te stellen. 
Volg onderstaande aanwijzingen op om beide functies in te stellen.
1. Druk op toets  gedurende 3 seconden. 2. Op het dsplay wordt de parameter CU weergegeven.
3. Druk op toets  gedurende 9 seconden. 4. Op het display verschijnt de parameter P8.

Instellen op 0 met gebruik van de toetsen  om de verwarming uit te schakelen wanneer het contact 
wordt afgesloten. Instellen op 1 met gebruik van de toetsen  om de kamertemperatuur af te stellen 
op een vaste ingestelde waarde (via de volgende parameter P9) totdat het contact wordt afgesloten.

5. Druk op toets .  6. Op het display verschijnt de parameter P9.

De kamertemperatuurwaarde instellen die de Afstandsbediening gaat afstellen als het contact wordt 
afgesloten (wanneer de parameter P8 zal zijn ingesteld op 1) door op de toetsen te drukken  met 
toenames van 0.1 °C. Blijf op de toets drukken om de temperatuur snel te veranderen.

7. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

De wijziging van de werkingsmodus van de Afstandsbediening bij het openen of het afsluiten van het telefooncontact, 
kan plaatsvinden met een maximale tijd van 120 seconden.
OVERIGE FUNCTIES

Menu Informatie
De afstandsbediening verstrekt de gebruiker bepaalde informatie omtrent de status van de verwarmingsketel. Bij iedere druk op 
toets  kan de volgende informatie cyclisch worden weergegeven:
T1 - Temperatuur toevoerwater verwarmingscircuit
T2 - Temperatuur warm sanitair water
T3 - Temperatuur afvoerwater verwarmingscircuit (Uitsluitend voor verwarmingsketels uitgerust met sensor)
T4 - Setpoint temperatuur tovoerwater, berekend door de afstandsbediening
P5 - Momenteel vermogen brander
F6 - Momentele snelheid ventilator (Uitsluitend voor condenserende verwarmingsketels)
F7 - Actuele toevoer warm sanitair water (Uitsluitend voor verwarmingsketels zonder voorraadvat, uitgerust met 

stromingsmeter)
P8 - Momentele druk in installatie (Uitsluitend voor verwarmingsketels met druksensor)
 v - Softwareversie van de afstandsbediening

Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Onderbreking van de voedingsspanning
In dit geval stopt de RF-Bridge met werken, omdat deze elektrisch door de verwarmingsketelkaart wordt gevoed.

Het symbool ( ) dat op het display wordt weergegeven van de Afstandsbediening begint te knipperen. Als binnen 2 minuten de 

elektrische stroomtoevoer wordt hersteld, wordt het symbool  weer vast en de RF-communicatie wordt onmiddellijk geactiveerd. 

Anders activeert het display de afwijking E94 en het symbool : Zodra de elektrische stroomtoevoer hersteld is, moet er 15 minuten 

gewacht worden. Hierna wordt het symbool  weer vast weergegeven en de RF-communicatie is opnieuw beschikbaar.

Diagnostiek
De Afstandsbediening controleert de status van de verwarmingsketel voortdurend en meldt mogelijke storingen met weergave 
van het alarmpictogram en een foutcode op het display: raadpleeg het documentatiemateriaal van de verwarmingsketel voor 
beschrijving van de storing.
Er zijn afwijkingen die permanente blokkeringen veroorzaken (onderscheiden door de letter “A”): om de werking te herstellen drukt 
u even op de toets RESET; andere storingen zorgen voor tijdelijke blokkering (aangeduid met de letter “F”), die automatisch wordtn 
opgeheven zodra de waarde weer binnen het normale werkingsbereik van de verwarmingsketel komt.

Storing sonde kamertemperatuur
Als de kamertemperatuursonde wordt vastgesteld van de defecte Afstandsbediening, activeert het display de afwijking E92 en het 

symbool . De verwarming wordt uitgeschakeld.

Storing sonde buitentemperatuur
Bij weersafhankelijke temperatuurregeling en in geval er een storing sonde buitentemperatuur (optioneel) wordt vastgesteld, 

activeert het display de afwijking E93 en het symbool . De afstellingstemperatuur wordt vast tot de waarde van “Afstelling 
temperatuur verwarming”. Los de storing op door de externe sonde terug te stellen of de regeling met Weersafhankeljke Temperatuur 
te deactiveren.

INSTALLATIE VAN DE RF-AFSTANDSBEDIENING
De RF-afstandsbediening kan aan de muur worden geïnstalleerd of op de meegeleverde tafelhouder. 
met deze laatste optie kan de plaatsing van de RF-afstandsbediening, anders dan bij installatie aan de 
muur, op een oppervlak staan.
De RF-afstandsbediening moet aan de muur worden bevestigd op een hoogte van circa 1,5 meter van de 
vloer, op een plek ver van de ingangsdeuren, ramen of warmtebronnen die invloed kunnen hebben op 
de kamertemperatuur. Schakel de stroom naar de verwarmingsketel uit alvorens de installatie tot stand 
te brengen. Verwijder het voorste deel van de RF-afstandsbediening door met een schroevendraaier 
op de punten A en B te werken. Bevestig dan het achterste deel van de RF-afstandsbediening aan de 
muur, met de meegeleverde set schroevendraaiers. De batterijen niet inbrengen: Zie fase 1: Installatie 
controleren en Fase 2: Installatie van de batterijen.
Breng het voorste deel van de RF-afstandsbediening opnieuw in.

INSTALLATIE VAN DE RF-BRIDGE
Schakel de stroom naar de verwarmingsketel uit alvorens de installatie tot stand te brengen. Verwijder 
het voorste deel van de RF-Bridge door met een schroevendraaier op de punten A en B te werken. 
Dan bevestigen op de muur met de set fixatieschroevendraaiers die is meegegeven, het achterste deel 
van de RF-bridge, waarbij u oppast dat de twee geleiders in het rechthoekige gat beneden kunnen 
passeren (dichtbij de klemmen): maak voor de elektrische aansluiting gebruik van de klemmen “OT”. 
Mocht het nodig zijn het telefooncontact aan te sluiten (schoon contact), gebruik dan de klemmen 
“GSM”. Breng het voorste deel van de RF-Bridge opnieuw in.

Gebruik een tweepolige kabel (2x0,75 mm², max. 2x2,5 mm²) en zorg ervoor dat deze niet gelijk 
loopt met de netvoedingskabels. De kabel mag maximaal 50 m lang zijn.

TECHNISCHE KENMERKEN EN STANDAARDINSTELLINGEN
Instelling tijd 12:00
Instelling dag Day 1=Maandag
Werkwijze Automatisch
Handbediende verwarmingstemperatuur 20°C
Antivriestemperatuur woning 5°C

CU Compensatiecurve 0=Niet actief
OF Parallel verplaatsen van de curven 30°C
P1 Activering programmering sanitair water 0=Niet actief
P2 Functie Voorverwarming 0=Niet actief
P3 Maximaal aantal tijdsintervallen per dag 6
P4 Minimum verwarmingstemperatuur -
P5 vullen installatie 0=Niet actief
P6 Selectie meeteenheid temperatuur 0=°C
P7 Correctie lezen kamertemperatuur 0
P8 Selectie werking ingang telefooncontact 0=Uitschakelen verwarming
P9 Handbediende temperatuur bij sluiten van ingang telefooncontact 20°C

Gegarandeerde gemiddelde duur batterijen 1 jaar

weersomstandigheden, zodat gedurende het hele jaar verhoogd comfort en energiebesparing wordt gegarandeerd. Bij toename van 
de buitentemperatuur wordt de uitgangstemperatuur van de installatie namelijk volgens een vastgestelde compensatiecurve verlaagd. 
Met Weersafhankelijke temperatuurregeling ’wordt de temperatuur ingesteld met Regeling verwarmingstemperatuur’ de maximale 
toevoertemperatuur voor de installatie. Aanbevolen wordt om de maximumwaarde in te stellen, zodat het systeem bij het regelen 
gebruik kan maken van het gehele functioneringsbereik. De compensatiecurve kan geregeld worden van 1 tot 10 op grond van 
onderstaande grafiek.
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1. Druk op toets  gedurende 3 seconden.
2. Op het dsplay wordt de parameter CU weergegeven.
 Druk op de toetsen  om de compensatiecurve te 

wijzigen met toenames van 1 eenheid. Blijf op de toets 
drukken om de temperatuur snel te veranderen.

3. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.
Wanneer de curve op 0 wordt ingesteld, is de weersafhankelijke temperatuur niet geactiveerd.
Het systeem moet in de installatiefase door gekwalificeerd personeel worden afgesteld. Ter verhoging van het comfort kan de gebruiker 
echter ook enige aanpassingen programmeren. Als de kamertemperatuur lager blijkt dan de gewenste waarde wordt aanbevolen een 
hogere curve in te stellen en omgekeerd. Verhoog of verlaag de curve met één eenheid en verifieer daarna de kamertemperatuur.

Weersafhankelijke Temperatuur - Parallel verplaatsen van de curven
Nadat de Compensatiecurve is ingesteld, kan de parellele verplaatsing van de curven geregeld worden van 20 tot 40, zoals te zien 
is in onderstaande grafieken:

1. Druk op toets  gedurende 3 seconden. 2. Op het dsplay wordt de parameter CU weergegeven.
3. Druk op toets .  4. Op het display verschijnt de parameter OF.

Druk op de toetsen  om de parallelle verplaatsing van de curves te veranderen met toenames van 
1°C. Blijf op de toets drukken om de temperatuur snel te veranderen.

5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Activering programmering sanitair water
Volg onderstaande aanwijzingen op om de programmering voor warm santair water te programmeren.

1. Druk op toets  gedurende 3 seconden. 2. Op het dsplay wordt de parameter CU weergegeven.

3. Druk op toets  gedurende 2 seconden. 4. Op het display wordt de parameter P1 weergegeven.
Instellen op 0 met gebruik van de toetsen  om de sanitairprogrammering uit te schakelen. Instellen 
op 1 met gebruik van de toetsen  om de sanitairprogrammering in te schakelen.

5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Ga voor instellen van het automatische weekprogramma te werk zoals beschreven staat in de paragraaf “Fase2.Instellen automatische 
weekprogramma” en kies bij stap “1” het symbool van de kraan; denk eraan om bij stap “3” EC (Economy) in te stellen of CO (Comfort) 
in plaats van een temperatuurwaarde. De afstandsbediening beschikt namelijk over een wekelijkse uurprogrammering gebaseerd 
op twee niveaus: tijdens het niveau COMFORT, houdt de verwarmingsketel de watervoorraad op de ingestelde temperatuur; tijdens 
het niveau Economy levert de verwarmingsketel geen warm water voor het sanitair. Raadpleeg het documentatiemateriaal van de 
verwarmingsketel voor details omtrent het soort voorraadvat.

Let op: Controleer vooral of de afstandsbediening is overgeschakeld op modus Winter en automatische werking.

Functie Voorverwarming
Deze functie is uitsluitend actief wanneer de modus voor automatische werking van de verwarming is gekozen.
Bij instelling op Automatisch zorgt de functie voor vervroegen van het verwarmingssysteem (niet eerder dan 00:00 van de dag in 
kwestie), zodat de door de gebruiker ingestelde kamertemperatuur bereikt is bij aanvang van het geprogrammeerde tijdsinterval. 
De Afstandsbediening berekent een eerste hypotetische tijd voor Voorontsteking: wordt de geprogrammeerde kamertemperatuur in 
minder tijd bereikt dan berekend is, dan wordt de Voorverwarmingstijd verkort en omgekeerd. Dit gebeurt met het oog op zelflering, 
zodat de kortst mogelijke tijd voor Voorontsteking wordt bepaald.

De Afstandsbediening biedt bovendien de mogelijkheid een vaste stijging voor Voorverwarming in te stellen: in dit geval neemt de 
kamertemperatuur toe met 3°C per uur.
Het is belangrijk dat de automatische verwarming vervolgens geprogrammeerd wordt op grond van het tijdsinterval waarin comfortabele 
warmte gewent is en niet van het tijdstip waarop de verwarmingsinstallatie gestart moet worden.
Volg onderstaande aanwijzingen op om deze functie te activeren of deactiveren.

1. Druk op toets  gedurende 3 seconden. 2. Op het dsplay wordt de parameter CU weergegeven.

3. Druk op toets  gedurende 3 seconden. 4. Op het display verschijnt de parameter P2.

 Instellen op 0 met gebruik van de toetsen  om de Voorverwarming uit te schakelen. Instellen 
op 1 met gebruik van de toetsen  om de Automatische Voorverwarming uit te schakelen. Op 2 
instellen met de toetsen  om de Voorverwarming te activeren met vaste stijging van 3°C per 
uur.

5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.
Tijdens de voorverwarm-functie knippert het symbool °C met de kamertemperatuur.
De functie voor voorverwarmen eindigt wanneer het verschil tussen geprogrammeerde kamertemperatuur en werkelijke 
kamertemperatuur minder dan 0.5 °C bedraagt.

Maximaal aantal tijdsintervallen per dag
Het verwarmingsprogramma voorziet in 6 verschillende tijdsintervallen voor het temperatuurniveau, genummerd van 1 tot 6. Indien gewenst 
kunnen ze tot minimaal 2 worden teruggebracht.

1. Druk op toets   gedurende 3 seconden. 2. Op het dsplay wordt de parameter CU weergegeven.

3. Druk op toets   gedurende 4 seconden.  4. Op het display verschijnt de parameter P3.

Druk op de toetsen  om het aantal dagelijkse tijdsintervallen te veranderen van 2 in 6. 
5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Minimum verwarmingstemperatuur
Volg onderstaande aanwijzingen op om de minimumwaarde van het water in het verwarmingscircuit in te stellen met stappen van 1°C.

1. Druk op toets  gedurende 3 seconden. 2. Op het dsplay wordt de parameter CU weergegeven.
3. Druk op toets  gedurende 5 seconden. 4. Op het display verschijnt de parameter P4.

Druk op de toetsen  om de parameter af te stellen met toenames van 1°C. Blijf op de toets 
drukken om de temperatuur snel te veranderen.

5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Installatie vullen
Met deze functie kan het elektrische apparaat voor het bijvullen van het watersysteem (op bepaalde typen verwarmingsketels) 
worden aangestuurd.
1. Druk op toets  gedurende 3 seconden. 2. Op het dsplay wordt de parameter CU weergegeven.
3. Druk op toets  gedurende 6 seconden. 4. Op het display verschijnt de parameter P5.

Instellen op 0 met gebruik van de toetsen  om de elektrische installatie voor het vullen uit te 
schakelen. Instellen op 1 met gebruik van de toetsen  om de manuele vulinstallatie in te schakelen. 
Instellen op 2 met gebruik van de toetsen  om de automatische vulinstallatie in te schakelen.

5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Let op: stel het schakelpaneel van de verwarmingsketel in op handmatig bijvullen. Tijdens handbediende werking 
en in gevallen waarin de in de verwarmingsketel geïnstalleerde sensor onvoldoende druk meet begint op het display 
het pictogram Bar te knipperen; door te drukken op de toets RESET wordt de betreffende magneetklep geactiveerd. 
Tijdens vullen van de installatie, zowel manueel als automatisch, blijft het Bar-pictogram branden. Wanneer de 
nominale drukwaarde weer bereikt is geeft de afstandsbediening weer de standaardafbeelding weer.
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