STAP 1:
INSTALLEER DE THERMOSTAAT

Figuur 1
1. Verwijder de 2 schroeven uit de onderkant van de thermostaat. (Zie Figuur 1) en trek voorzichtig
de thermostaat recht uit de basis. Let op: Hardhandigheid kan de thermostaat beschadigen.
2. Bevestig de achterkant van de thermostaat nauwkeurig aan de muur.
3. Met behulp van twee stelschroeven monteert u de thermostaatbasis waterpas aan de muur.
4. Zorg dat de adrescode met dip switches hetzelfde staat ingesteld als op de ontvanger. (zie figuur 2
en 3)
5. Bevestig na het doorlopen van stap 2,3 (zie hieronder) het front op de thermostaatbasis voor de
koppeling

Figuur 2

Figuur 3

STAP 2:
INSTALLEER DE ONTVANGER

Figuur 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verwijder het front van de ontvanger
Markeer de positie voor de gaten voor de bevestiging
Boor twee gaten en bevestig de plastic bevestigingspluggen in de muur.
Bevestig de draden in de montagedoos (zie stap 3) en bevestig deze aan de muur.
Verbind de draden (zie stap 3).
Bevestig de ontvanger stevig aan de montagedoos met behulp van de twee schroeven.
Plaats het front terug op de ontvanger en de installatie is voltooid.

STAP 3:
KOPPEL DE DRADEN
AANSLUITSCHEMA

Figuur 5

STAP 4:
CONTROLEER OF DE THERMOSTAAT CORRECT WERKT

1.
2.
3.
4.

Schakel de stroom uit met de aan-/uitschakelaar wanneer u geen behoefte heeft aan verwarming.
Wanneer het rode LED lampje brandt heeft de thermostaat stroom.
Wanneer het groene LED lampje brandt staat de thermostaat aan en staan het paneel/de
panelen aan.
Wanneer het gele LED lampje knippert, heeft het controle centrum een signaal gestuurd met
het verzoek het verwarmingssysteem uit te schakelen en is dit ontvangen door de ontvanger.

KNOPPEN EN INDICATOREN

Figuur 6
① Power / anti-freezing / uit knop
② Tijd knop
③ Programma knop
④ Programma / bevestiging knop
⑤ Reset knop
⑥ Verhoog temperatuur / omhoog knop
⑦ Verlaag Temperatuur / omlaag knop

DE DATUM EN TIJD INSTELLEN
1. Druk op knop ②. Het display laat de uren knipperen.
2. Houdt ▲ of ▼ ingedrukt tot je het correcte uur bereikt.
3. Druk nu nogmaals op knop ②. Het display laat nu de minuten
knipperen
4. H o u d t ▲ of ▼ ingedrukt tot je de correcte minuut bereikt.
5. Druk nu nogmaals op knop ②. Het display laat nu de dagen van de week
knipperen.
6. Houdt ▲ of ▼ ingedrukt tot je de correcte dag bereikt.
Druk nu eenmalig op knop ④. Het display laat nu de
correcte dag en correct ingestelde tijd zien.

EEN DAG/TIJD PROGRAMMA INSTELLEN
1. Druk eenmaal op knop ③. U komt nu in programma 1 (maandag). U ziet hier ook de tijd welke
u handmatig kunt aanpassen. Met knop ② kunt u schakelen tussen de tijd en de gewenste
temperatuur.
2. Druk ▲ of ▼ in om de tijd en/of tijd te verhogen of te verlagen. Als u nogmaals op knop ③

3.
4.

drukt gaat u naar het volgende schakelmoment. U moet minimaal 4 schakelmomenten
instellen per dag. Wanneer u geen programma’s wenst en u de thermostaat enkel handmatig
in- en uit wilt schakelen zult u alle schakelmomenten op 0:00 moeten zetten.
Herhaal deze stap voor iedere dag om uw automatische schakelmomenten in te stellen. Ook
binnen vooringestelde programma’s kunt u de temperatuur handmatig bijstellen.
Wanneer u klaar bent met het instellen van de programma’s druk u op knop ④ om het
programmeerscherm te verlaten.

Uw draadloze stekkerthermostaat is nu gereed voor gebruik.

TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN
Om uw draadloze stekkerthermostaat terug naar de fabrieksinstellingen te zetten volgt u de volgende
stappen.
1. Druk eenmaal op knop ③.
2. Druk tegelijkertijd op ▲ en ▼ en houdt deze 3 seconden ingedrukt. Op het display ziet u
driemaal de tekst DEF knipperen.
1. Druk eenmaal op knop ④ om het menu te verlaten en verder te gaan onder de fabrieksinstellingen.

