Bediening
Bedieningsmodi
De thermostaat biedt zeven verschillende modi van temperatuurregeling, zowel via het menu “Overig” in het beginscherm
als rechtstreeks vanuit het beginscherm:
• Geprogrammeerde bediening
• Handbediening.
• Comfort
• Boost
• Vorstbeveiliging
• Vakantie
• 	Eco (in te schakelen via het menu “Gebruikersinstellingen”)

Geprogrammeerde bediening

Handbediening

Het systeem zal volgens Geprogrammeerde bediening
werken, tenzij u ervoor kiest om de geprogrammeerde
standen tijdelijk op te heffen.

Handbediening stelt u in staat om Geprogrammeerde bediening tijdelijk op te heffen en gedurende de hele dag een
specifieke temperatuur te handhaven.

De temperatuur wordt tijdens Geprogrammeerde bediening automatisch geregeld volgens het geprogrammeerde
verwarmingsprogramma; zie “Verwarmingsprogramma.”
De functie van de knoppen en symbolen weergegeven in
het beginscherm, verschilt naargelang de geselecteerde
bedrijfsmodus.

1 	Tik vanuit het beginscherm op de knop Handbediening
NB: Als Eco ingeschakeld is, zal Handbediening zich in
het menu “Overig” bevinden.
2 	Gebruik de pijltjesknop “Omhoog” of “Omlaag” om de
gewenste temperatuur te kiezen. Druk op de “X” knop
om de thermostaat naar Geprogrammeerde bediening
terug te zetten.

Beginscherm Geprogrammeerde bediening

Beginscherm Handbediening:

1
Dag - en uur informatie
2
Tik hier om de menu’s te openen.
3 	Pictogram dat de huidige bedrijfsmodus aanduidt
(kalender = Geprogrammeerde bediening).
4 	Huidige doel-/streeftemperatuur (indien in rood weergegeven, wordt er warmte geleverd).
5 	Tijdstip van overschakeling naar de volgende geprogrammeerde stand
6 	Tik hier om toegang te verkrijgen tot Handbediening
Als de Ecofunctie is ingeschakeld, kunt u de functie ook
activeren door hier te tikken.
7	Tik hier om toegang te verkrijgen tot alternatieve bedrijfsmodi (Comfort, Boost, Vorstbeveiliging, Vakantie)
Als “eco” ingeschakeld is, zal Handbediening zich hier
ook bevinden.

1 Aanduiding van Handbediening
2
Tik hier om de menu’s te openen.
3 	Pictogram dat de huidige bedrijfsmodus aanduidt
(hand=Handbediening).
4 	Huidige doel-/streeftemperatuur (indien rood, wordt
er warmte geleverd).
5 	Tik hier om terug te keren naar Geprogrammeerde
bediening.
6 	Tik hier om de doel-/streeftemperatuur te verlagen.
7 	Tik hier om de doel-/streeftemperatuur te verhogen.
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Kinderslot
Het kinderslot voorkomt dat kinderen en anderen de thermostaat manipuleren en eventuele instellingen ervan wijzigen.

Het kinderslot in-/uitschakelen
1 Tik op de knop “Menu” in het beginscherm.
2 	Tik vervolgens op de knop “Gebruikersinstellingen” om
toegang te verkrijgen tot de verschillende gebruikersinstellingen.
3 Tik op de knop “Kinderslot”.
4 	Schakel de “AAN/UIT”-knop naar de instelling van uw
keuze
5. 	Bevestig uw keuze met “√” of maak deze ongedaan met
“X”
6 	De thermostaat zal automatisch terugkeren naar
“Gebruikersinstellingen”.

Gebruikersinstellingen/
kinderslot.
Met dit menu kunt u verschillende parameters
instellen.

	Het kinderslot wordt samen met de screensaver geactiveerd als de thermostaat voor ongeveer 3 minuten
niet wordt gebruikt. Voordat u de thermostaat weer
kunt gebruiken, dient u het kinderslot op de volgende
manier te ontgrendelen.

Vanaf het inactieve beginscherm:
a)	Tik op het scherm om het te activeren. Drie cirkels met
stippen zullen op het scherm worden weergegeven.
b) 	Schrijf een “l” op het scherm in één vingerbeweging,
zonder uw vinger van het scherm te halen. Begin door
de stip in de cirkel in de linkerbovenhoek aan te raken,
schuif vervolgens uw vinger naar beneden naar de stip
in de cirkel in de linkerbenedenhoek en schuif door
met uw vinger naar de stip in de cirkel in de rechterbenedenhoek, in de vorm van een “l”. Als dit correct
uitgevoerd is, zal het beginscherm verschijnen.
	Houd er rekening mee dat het kinderslot opnieuw
geactiveerd zal worden wanneer de thermostaat in de
screensavermodus terugkeert, tenzij het in het menu is
uitgeschakeld:

Voor alle gebruikersinstellingen
verwijzen wij naar de uitgebreide
handleiding.
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Problemen
oplossen
Foutmeldingen:

Overige problemen:

Als er een fout optreedt, zal de thermostaat een van de volgende foutmeldingen weergeven:

• 	Drie cirkels met stippen worden op het scherm weergegeven;
De thermostaat kan niet worden gebruikt. De thermostaat staat in de “Kinderslot”-modus Zie de paragraaf
“Kinderslot” in deze handleiding voor instructies om het
te ontgrendelen.

E0: 	Interne fout De thermostaat is defect. Neem contact op
met uw verwarmingsinstallateur. De thermostaat moet
worden vervangen.
E1: 	Interne sensor defect of kortgesloten Neem contact op
met uw verwarmingsinstallateur. De thermostaat moet
worden vervangen.

• 	Waarom werkt een specifieke functie niet in een specifieke modus?
	Niet alle functies zijn beschikbaar in alle modi of zinvol
in alle modi.

E2: 	Externe bedrade vloersensor ontkoppeld, defect of kortgesloten. Neem contact op met uw verwarmingsinstallateur voor heraansluiting of vervanging.
E5: Interne oververhitting. Neem contact op met uw verwarmingsinstallateur om de installatie te laten controleren.
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Mocht de thermostaat niet goed functioneren,
noteer dan de code en bekijk in het schema welke stappen u moet ondernemen.
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