Wilt u de verwarmingstijden veranderen?

Gebruik daarvoor de
mogelijkheden van dit
ruimteapparaat!

Help mee optimaal
te verwarmen!

1. Het verwarmingsprogramma kan met de insteltijden 10 tot
16 worden veranderd. Voor de instelling van een tijdschakelprogramma (ZSP) kiest u altijd het weekblok of de afzonderlijke dag. Daarna stelt u de schakeltijden van de
maximaal 3 fasen (begin / einde) in voor de gekozen dagen.
Kies de
regel

Tot aan weerg.
(regel / tekst)

Weekblok of afz. Waarde
dag kiezen
(voorb.)
Week
ma/di…

10 / dag

2. Stel nu voor de gekozen dagen de schakelpunten in:

nl

Kies de
regel

Handleiding voor de bediening

Tot aan weerg.
(regel / tekst)

Tijden instellen
e
v.d. 1 fase

Waarde
(voorb.)

11 / 1. begin

06:00

12 / 1. einde

11:00

3. Bij de volgende 2 fasen (insteltijden 13 tot 16) volgens
hetzelfde schema werken.

Wilt u de verwarming inschakelen?

Is er een tweede verwarmingskring aanwezig? Dit verwarmingsprogramma kan met de insteltijden 20 tot 26 worden
veranderd.

1. Schakel de hoofdschakelaar in.
2. Stel de tijd, de datum en het jaar in.
3. Kies automatisch bedrijf.

Tip: Door het gelijktijdig indrukken van de + en - toets gedurende 3 seconden, kunt
u het standaard-tijdprogramma in regel 45 terughalen.

Moet u de tijd of de datum instellen?

Is het tapwater te warm of te koud?
Kies de
regel

Tot de weergave (regel /
tekst)

Waarde instellen

Waarde
(voorb.)
Kies de
regel

1 / Tijd

13:45

2 / Datum

20 jan

3 / Jaar

2001

Tot aan weerg.
(regel / tekst)

Temperatuur Waarde
verzetten
(voorb.)

7 / tapw.-nom.

60 °C

Wilt u de vakantiedata invoeren?

Wilt u de bedrijfswijze van het verwarmingscircuit
veranderen?

U kunt een vakantieperiode invoeren. Aan het begin van de
vakantie schakelt het apparaat om naar gereduceerd bedrijf.
Na afloop ervan worden de gegevens gewist.
Kies de
regel

Tot aan weergave
(regel / tekst)

Datum
instellen

Waarde
(voorb.)

De bedrijfswijze van het circuit kan na het openen van het deksel met
de toets rechtsboven worden veranderd.

40 / Begin vakantie

28 aug

Automatisch bedrijf
De automatische bedrijfswijze regelt de ruimtetemperatuur
overeenkomstig de verwarmingstijden.

41 / Einde vakantie

15 sep

Tip: Stel de verwarmingstijden in overeenstemming met het verloop van uw dag
in. Op die manier kunt u veel energie besparen.

Continubedrijf
Het continubedrijf houdt de ruimtetemperatuur constant op
de instelling van de draaiknop.

Wilt u de weergave in een andere taal?
De display-informatie kan in verschillende talen worden weergegeven.
Kies de regel

Standby-bedrijf
In de bedrijfswijze standby is de verwarming uitgeschakeld,
maar blijft beveiligd tegen vorst (vorstbeveiligingstemp.)

Verlaat u de ruimten gedurende langere tijd?
Als u de ruimten gedurende langere tijd niet gebruikt, kunt u
met de presentietoets de temperatuur verlagen en daardoor
verwarmingsenergie besparen. Als uw ruimten weer bezet
zijn, dan bedient u de presentietoets opnieuw, zodat weer
wordt verwarmd. De actuele keuze is zichtbaar in het weergaveveld.

48

°C/°F

U kunt via de info-toets verschillende waarden oproepen. Bij
iedere druk op de toets volgt een nieuwe informatiewaarde (b.v.
gemeten ruimtetemperatuur enz.).
Op de display bevinden zich aanvullende symbolen. Zij geven u
de actuele bedrijfstoestand. Als één van de symbolen verschijnt, dan betekent dat "ACTIEF".
Verwarmen op nominale temperatuur

verwarmen op nominale temperatuur

Verwarmen op gereduceerde temperatuur

verwarmen op gereduceerde temperatuur

Verwarmen op vorstbeveiligingstemperatuur
Vlam aan
Knippert bij fout- of onderhoudsmelding

voortdurend in continubedrijf
in het automatisch bedrijf tot aan de eerstvolgende
schakeling van het verwarmingsprogramma

1. Controleer de actuele bedrijfstoestand op de weergave.
2. Bij de bedrijfstoestand nominale temperatuur:
stelt u de draaiknop lager of hoger in
3. Bij de bedrijfstoestand gereduceerde temperatuur:
Tot aan weergave
(regel / tekst)

Temperatuur instellen

5 / Ruimte-gered.
Tip: Wacht na iedere correctie minstens 2 uur, zodat de temperatuur zich kan
aanpassen.
73.110/111

Functioneert uw verwarming niet?
Controleer de fout- of onderhoudsmelding, door de info-toets
eenmalig in te drukken. Op de display verschijnt een foutnummer: geef dit nummer door aan uw verwarmingsspecialist.

Vindt u het te warm of te koud?

B2284x2

Kies de taal

Wat betekenen de volgende informaties?

De actuele keuze werkt:

Kies de
regel

Tot aan weergave
(regel / tekst)
47 / Taal

Wilt u het tapwaterbedrijf veranderen?
Het tapwaterbedrijf kan met de toets linksboven worden AAN
of UIT geschakeld.

Engl.

Kent u deze tips voor het besparen van energie?
!
!
!
!

Overdag op maximaal 21 ºC verwarmen
Slechts kort luchten; venster(s) daarbij helemaal openen
In ongebruikte ruimten de thermostatische radiatorafsluiters instellen op vorstbeveiliging
Geen gordijnen, meubels enz. voor de radiatoren

Aanwijzing: Verdere informaties vindt u in de uitvoerige documentatie van de
verwarming.
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