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4 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR HET CONFIGUREREN EN BEDIENEN VAN DE AFSTAND-
SBEDIENING

Fase 1. Correct instellen van tijdstip en dag

1. Druk op de toets . De dagaanduiding begint te knipperen: druk op de toetsen  om de juiste dag 
in te stellen; DAY 1 is Maandag, DAY 7 is Zondag.

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

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

4. Druk op de toets .

Fase 2. 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 stappen 
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 kan worden. Vooraf is onderstaand 
automatisch programma ingesteld:

Ga als volgt te werk om het vooraf ingestelde automatische programma te wijzigen. 

1. Druk op de toets . Wanneer sanitair warm water geactiveerd is, kiest u met de toetsen  het symbool 
van de radiator; bevestig daarna met de 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 de toets . De aanduiding van uur en minuten begint te knipperen: druk op de toetsen  om 
het begintijdstip van het tijdsinterval te wijzigen met stappen telkens 10 minuten. Houd de knop ingedrukt om 
het uur en de minuten snel te veranderen.

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

4. Druk op de toets  . De 6 tijdintervallen van de dag knipperen.

5. Druk daarna op de toets  om op het display tijdsinterval 2 van Maandag weer te geven, dit kan gewijzigd 
worden door punt 2 tot 4 te herhalen.

6. De overige tijdsintervallen kunnen op het display weergegeven worden door 3, 4, 5 of 6 te kiezen met de toetsen  
 en stap 5 te herhalen.

7. Nu kan het programma voor de volgende dag ingesteld worden:
a. Druk op de toets  om op het display DAY 2 weer te geven. Het programma voor Dinsdag kan gewijzigd 

worden door stap 2 tot 6 te herhalen.

b. Druk op de toets  om het programma van Maandag in Dinsdag te kopiëren. Blijf op de toets  drukken 
om hetzelfde programma in de overige dagen van de week te kopiëren.

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

Fase 3. Selectie bedrijfsmodus

Selectie modus OFF - Wanneer er gedurende een langere periode niemand thuis is (zie tevens Vakantie-
functie) of u de verwarming gewoon wilt uitzetten, drukt u op de toets  , waarbij op het display 
het symbool wordt weergegeven. 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 modus Zomer - Wanneer u de verwarming wenst uit te schakelen, maar wél over warm sanitair 
water wilt beschikken, drukt u op de toets  , waarbij op het display het symbool 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 modus Winter - Om de verwarming weer in te schakelen en terug te gaan naar de eerder ingestelde 
bedrijfsmodus, drukt u weer op de toets  , waarbij op het display het symbool verschijnt. 
Elke soort verwarmingsketel levert warm sanitair water.

Automatische werking verwarming (in modus Winter) - Druk op de 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 ingesteld temperatuurniveau - Tijdens de automatische werking kan de kamertemperatuur tijdelijk 
veranderd worden door te drukken op de toetsen  met stappen van 0.1°C. Blijf op de toets drukken 
om de temperatuur snel te wijzigen. De uitsluitfunctie, die op het display met het knipperend symbool  
wordt weergegeven, wordt gewist zodra er een tijdsinterval wordt gewijzigd.

Manuele werking verwarming (in modus Winter) - Om de Afstandsbediening te gebruiken bij een vaste ka-
mertemperatuurwaarde drukt u op de toets  , waarbij op het display het symbool  wordt weergegeven 
(de 6 tijdsintervallen worden niet afgebeeld). Stel vervolgens de kamertemperatuur in door te drukken op de 
toetsen   met stappen van telkens 0.1°C. Blijf op de toets drukken om de temperatuur snel te wijzigen. 
De manuele werking blijft van kracht zolang er geen andere bedrijfsmodus geselecteerd wordt.

Fase 4. Temperatuurregeling verwarming - warm sanitair water

Verwarming - Druk op de toets : op het display verschijnt de huidige temperatuur van het water in het 
verwarmingscircuit, regelbaar met de toetsen  met stappen van telkens 1°C. Druk op een willekeurige 
toets om het menu af te sluiten. 
Warm sanitair water - Druk op de toets : op het display verschijnt de huidige temperatuur van het warm 
sanitair water, regelbaar met de toetsen   met stappen van telkens 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 stappen van 
telkens 1 uur. Wanneer u niet huis bent kunt u zodoende energie en de daarmee samenhangende kosten besparen, terwijl 
de eerder ingestelde werking weer start op het moment waarop de Vakantiefunctie afl oopt. 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 de toets  . Het symbool  begint te knipperen en de uur- en minutenaanduiding geeft –00:01 
weer, hetgeen staat voor de resterende tijd tot het einde van de Vakantiefunctie. 

2. Druk op de toetsen  om de tijd die nog resteert tot het einde van de vakantiefunctie te verlengen, met 
stappen van telkens 1 uur (-00:01 betekent 1 uur; -45:00 betekent 45 dagen). Blijf op de toets drukken om 
het uren 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 Vakantiefunctie te annuleren drukt u op de toets  of op een willekeurige andere toets die geassocieerd 
is met  een andere bedrijfsmodus.

WIJZIGEN VAN DE GEBRUIKERSPARAMETERS
Weersafhankelijke Temperatuur – Compensatiecurve

Wanneer een externe temperatuurvoeler (optioneel) is geïnstalleerd, kan het regelsysteem werken met Weer-
safhankelijke Temperatuur. De externe temperatuurvoeler moet aangesloten zijn op de kaart van de verwarmin-
gsketel: raadpleeg hiervoor de bijbehorende gebruiksaanwijzing. In deze modus wordt de temperatuur van de 
verwarmingsinstallatie gereguleerd overeenkomstig de externe 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 werkingsbereik. 
De compensatiecurve kan geregeld worden van 1 tot 10 op grond van onderstaande grafi ek.

Wanneer de curve op 0 wordt ingesteld, is de Weersafhankelijke Temperatuur niet geactiveerd. 

Het systeem moet tijdens de installatiefase door gekwalifi ceerd personeel worden afgesteld. Ter verhoging van 
het comfort kan de gebruiker echter ook eventuele aanpassingen programmeren. Als de omgevingstemperatuur 
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 verifi eer daarna de omgevingstemperatuur.

1 Keuzetoets modus OFF, Zomer-Winter/reset storingen
2 Toets automatische/handbediende werking verwarming
3 Programmeertoets verwarming-warm sanitair 

water
4 Toets instellen tijd en dag
5 Toets regelen verwarmingstemperatuur
6 Toets regelen temperatuur sanitair water
7 Toets informatie/gebruikersinstellingen
8 Toets Vakantiefunctie/kopiëren dag programma 

verwarming - sanitair water
9 Toets manueel verlagen kamertemperatuur
10 Toets manueel verhogen kamertemperatuur
11 Tijdsintervallen verwarmingsprogramma
12 Aanduiding dag van de week
13 Aanduiding uren en minuten

14 Aanduiding modus OFF
15 Aanduiding handbediende werking verwarming
16 Aanduiding automatische werking verwarming
17 Aanduiding Vakantiefunctie
18Aanduiding brander ingeschakeld en momenteel 

vermogen
19Aanduiding modus Zomer
20Aanduiding werking sanitair warm water
21 Aanduiding modus Winter 
22Aanduiding werking verwarming
23Aanduiding Storing
24 Aanduiding kamertemperatuur
25 Aanduiding antivrieswerking woning
26 Aanduiding buitentemperatuur (uitsluitend met aange-

sloten externe sonde (optioneel))

Van Maandag tot Vrijdag Tijdsinterval 1 Tijdsinterval 2 Tijdsinterval 3 Tijdsinterval  4 Tijdsinterval  5 Tijdsinterval  6

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

Zaterdag en Zondag Tijdsinterval 1 Tijdsinterval 2 Tijdsinterval 3 Tijdsinterval  4 Tijdsinterval  5 Tijdsinterval  6

Aanvangsttijd 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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OVERZICHT VAN DE AFSTANDSBEDIENING
Woensdag Tijdsinterval 1 Tijdsinterval 2 Tijdsinterval 3 Tijdsinterval 4 Tijdsinterval 5 Tijdsinterval 6
Aanvangsttijd
Temperatuurniveau

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

Aanvangsttijd
Temperatuurniveau

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

Aanvangsttijd
Temperatuurniveau

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

Aanvangsttijd
Temperatuurniveau

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

Aanvangsttijd
Temperatuurniveau

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

Aanvangsttijd
Temperatuurniveau

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

Aanvangsttijd
Temperatuurniveau

Persoonlijk programma noteren
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1. Druk 3 seconden op de toets .
2. Op het display verschijnt de parameter CU.
 Druk op de toetsen  om de compensatiecurve 

te wijzigen met stappen van telkens 1 eenheid. Blijf 
op de toets drukken om de waarde snel te wijzigen.

3. Druk op een willekeurige toets om het menu af te 
sluiten.
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Weersafhankelijke Temperatuur – Parallel verplaatsen van de curven

Nadat de Compensatiecurve is ingesteld, kan de parellelle verplaatsing van de curven geregeld worden van 
20 tot 40, zoals te zien is in onderstaande grafi eken:

Activering programmering sanitair water
Volg onderstaande aanwijzingen op om de programmering voor warm sanitair water te programmeren.
1. Druk 3 seconden op de toets  . 2. Op het display wordt de parameter CU weergegeven.

3. Druk tweemaal op de toets   4. Op het display wordt de parameter P1 weergegeven.
Stel in op 0 met behulp van de toetsen  om de programmering van warm sanitair water te 
deactiveren. Stel in op 1 met behulp van de toetsen  om de programmering van warm sanitair 
water te activeren.

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 
automatisch 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 wordt bij aanvang van het geprogram-
meerde tijdsinterval. De Afstandsbediening berekent een aanvankelijke hypothetische 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 zelfl ering, 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 dus geprogrammeerd wordt op grond van het tijdsinterval waarin comfor-
tabele warmte gewenst 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 3 seconden op de toets  . 2. Op het display verschijnt de parameter CU.
3. Druk driemaal op de toets . 4. Op het display verschijnt de parameter P2.

 Stel in op 0 met behulp van de toetsen  om de Voorverwarming te deactiveren. Stel in op 1 met 
behulp van de toetsen  om de automatische Voorverwarming te activeren. Stel in op 2 met behulp 
van de toetsen   om de Voorverwarming te activeren met een 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 elke dag in 6 verschillende tijdsintervallen, genummerd van 1 tot 6. Indien 
gewenst kunnen ze tot minimaal 2 worden teruggebracht.
1. Druk 3 seconden op de toets  . 2. Op het display verschijnt de parameter CU.
3. Druk viermaal op de toets  .  4. Op het display verschijnt de parameter P3.

Druk op de toetsen  om het aantal tijdsintervallen per dag te wijzigen van 2 tot 6. 
5. Druk op een willekeurige toets om het menu te verlaten.

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

1. Druk 3 seconden op de toets . 2. Op het display verschijnt de parameter CU.
3. Druk vijfmaal op de toets . 4. Op het display verschijnt de parameter P4.

Druk op de toetsen  om de parameter in te stellen met stappen van telkens 1°C. Blijf op de toets 
drukken om de waarde snel te wijzigen.

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 watercircuit (op bepaalde soorten 
verwarmingsketels) worden aangestuurd.
1. Druk 3 seconden op de toets . 2. Op het display verschijnt de parameter CU.
3. Druk zesmaal op de toets  . 4. Op het display verschijnt de parameter P5.

Stel in op 0 met behulp van de toetsen  om het elektrische apparaat voor Bijvullen uit te schakelen. 
Stel in op 1 met behulp van de toetsen  om manueel Bijvullen van de installatie te activeren. Stel 
in op 2 met behulp van de toetsen  om automatisch Bijvullen van de installatie te activeren.

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.
Selectie meeteenheid temperatuur
Volg onderstaande aanwijzingen op om de Afstandsbediening te gebruiken  in °C ofwel in °F.
1. Druk 3 seconden op de toets  . 2. Op het display verschijnt de parameter CU.
3. Druk zevenmaal op de toets  . 4. Op het display verschijnt de diameter P6.
 Stel in op 0 met behulp van de toetsen  om °C te kiezen.
 Stel in op 1 met behulp van de toetsen  om °F te kiezen.

5. Drk 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 3 seconden op de toets . 2. Op het display verschijnt de parameter CU.
3. Druk achtmaal op de toets . 4. Op het display verschijnt de parameter P7.
 Maak gebruik van de toetsen  om de parameter in te stellen met stappen van telkens 0.1°C.
5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Ingang telefooncontact

De normale werking van de Afstandsbediening is gegarandeerd zolang het telefooncontact geopend is. Sluiten van 
dit contact, op het display aangegeven met het symbool (), kan gebruikt worden om de Afstandsbediening  de 
verwarming uit te laten zetten of de kamertemperatuur af te stellen op een vooraf ingestelde waarde. 
Volg onderstaande aanwijzingen op om beide functies in te stellen.
1. Druk 3 seconden op de toets . 2. Op het display verschijnt de parameter CU.
3. Druk negenmaal op de toets . 4. Op het display verschijnt de parameter P8.

Stel in op 0 met behulp van de toetsen  om de verwarming uit te schakelen bij afsluiten van het 
contact.  Stel in op 1 met behulp van de toetsen  om de kamertemperatuur op een vaste, vooraf 
ingestelde waarde (m.b.v. de volgende parameter P9) af te stellen bij sluiten van het contact.

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

Stel de waarde van de kamertemperatuur in die de Afstandsbediening zal instellen bij sluiten van het contact 
(in geval parameter P8 ingesteld is op 1) en druk hiervoor op de toetsen  met stappen van telkens 
0.1°C. Blijf op de toets drukken om de kamertemperatuur snel te wijzigen.

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

Wijzigen van de werking van de Afstandsbediening bij openen en sluiten van het telefooncontact kan uitgevoerd 
worden binnen maximaal 60 seconden.

OVERIGE FUNCTIES

Menu Informatie
De afstandsbediening verstrekt de gebruiker bepaalde informatie omtrent de status van de verwarmingsketel. 
Telkens wanneer de toets  wordt ingedrukt wordt cyclisch onderstaande informatie weergegeven:
T1 - Temperatuur toevoerwater verwarmingscircuit
T2 - Temperatuur warm sanitair water
T3 - Temperatuur retourwater verwarmingscircuit (Uitsluitend voor verwarmingsketels uitgerust met sensor)
T4 - Setpoint temperatuur toevoerwater, berekend door de afstandsbediening
P5 – Momenteel vermogen brander
F6 - Momentele snelheid ventilator (Uitsluitend voor condenserende verwarmingsketels)
F7 - Momentele 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
De afstandsbediening zorgt voor opslag van de bedrijfswijze en actualisering van de kalender (dag, uur en 
minuten) in geval van stroomonderbreking. De lading blijft minimaal 5 uur behouden (uitsluitend gegarandeerd 
wanneer de afstandsbediening minstens 1 uur elektrisch gevoed is).
Is dit niet het geval, dan moet eerst de dag, het uur en de minuten en vervolgens de bedrijfsmodus opnieuw 
ingesteld worden.

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 een beschrijving van de storing.
Er zijn bepaalde storingen die permanent blokkering veroorzaken (aangeduid met 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 worden opgeheven zodra de waarde weer binnen het normale 
werkingsbereik van de verwarmingsketel komt.

Storing sonde kamertemperatuur 
Wanneer de kamertemperatuursonde van de Afstandsbediening defect is geeft het display storing E92 weer 
met het symbool . De verwarming wordt uitgeschakeld.

Storing sonde buitentemperatuur
Tijdens werking met Weersafhankelijke Temperatuur en wanneer de buitentemperatuursonde (optioneel) defect 
is, geeft het display storing E93 weer met het symbool . De temperatuur wordt nu geregeld op grond van 
de waarde van “Regelen verwarmingstemperatuur”. Los de storing op door de externe sonde terug te stellen 
of de regeling met Weersafhankelijke Temperatuur te deactiveren.

Fabrieksinstellingen herstellen
Let op! Met deze procedure worden alle parameters van de Afstandsbediening teruggebracht naar de 
fabriekswaarden, met uitzondering van de instelling van de tijd en dag. Daarna moet de procedure voor 
het automatische weekprogramma worden herhaald, en moeten de gebruikersparameters opnieuw worden 
ingesteld.
Druk gedurende 10 seconden tegelijk op de toetsen : alleen de melding Re verschijnt knipperend in 
beeld. Wanneer u de toetsen binnen 10 seconden loslaat wordt de procedure onderbroken. Na afl oop van reset 
activeert de Afstandsbediening alle displaysymbolen.

INSTALLATIE
De Afstandsbediening moet aan de wand bevestigd worden, op 
ongeveer 1,5 m van de vloer, niet nabij voordeuren, ramen of 
warmtebronnen die van invloed kunnen zijn op de kamertempera-
tuur. Schakel de stroom naar de verwarmingsketel uit alvorens de 
installatie tot stand te brengen. Steek een schroevendraaier in punt 
A en B om de voorkant van de Afstandsbediening te verwijderen. 
Bevestig vervolgens de achterkant van de Afstandsbediening met de 
bijgeleverde schroeven aan de muur; steek de 2 geleiders door de 
opening in het midden: maak voor de elektrische aansluiting gebruik 
van de klemmen “COM”. Voor aansluiten van het  telefooncontact 
(schoon contact) maakt u gebruik van de klemmen “GSM”. Monteer 
de voorkant van de Afstandsbediening weer

Instelling tijd 12:00
Instelling dag Day 1=Maandag
Bedrijfsmodus Automatisch
Handbediende verwarmingstemperatuur 20°C
Antivriestemperatuur woning 5°C

CU Compensatiecurve 0=Niet actief
OF Parallelle verplaatsing van de curven 30°C
P1 Activering programmering warm 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 Gedeelte 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

�


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

TECHNISCHE KENMERKEN EN STANDAARDINSTELLINGEN
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1. Druk 3 seconden op de toets . 2. Op het display verschijnt de parameter CU.
3. Druk op de toets .  4. Op het display verschijnt de parameter OF.

Druk op de toetsen  om de parallelle verplaatsing van de curven te wijzigen met stappen van telkens 
1°C. Blijf op de toets drukken om de waarde snel te wijzigen.

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

�� �� � ��� ���
��

��

��

��

��

��

	�


�
	�

�

�

�

�
��	
�� �

������������������ ��

�
�

��
��

��
��

��
���

��
��

��
���

��
��

��
���

�



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


