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Auto: automatisch 

programma. Hiermee 

stel je een vast 

programma in voor bv. 

een week.  
Menu-toets: hoofdmenu 

Man: 

handmatige 

bediening  

Terug-toets 

Keuzeknop: als u aan de knop 

draait, kunt u kiezen en 

bevestigen doet u door op de 

knop te drukken.  



▪ Temperatuur opvragen 

 
 Als er een tijdsprogramma is ingesteld 

1. Druk op de knop ‘auto’. 

2. Je ziet nu enkele seconden de temperatuur staan. 

3. Vervolgens zie je enkele seconden staan hoe lang deze temperatuur geldig is.  

 
 Als je de thermostaat handmatig bediend 

1. Druk op de knop ‘man’. 

2. Je ziet nu enkele seconden de temperatuur staan.  

3. Vervolgens zie je enkele seconden staan dat deze temperatuur voortdurend geldig is.  

 

 

▪ Temperatuur veranderen 

 
1. Druk op de knop ‘menu’. 

2. Draai door naar ‘verwarming’ en bevestig door op de knop te drukken.  

3. Draai door naar ‘temperaturen’ en bevestig door op de knop te drukken.  

4. Kies ‘verwarm’ of ‘sparen’ en bevestig.  

a. Via de knop ‘verwarmen’ stel je de hoge temperatuur in (voor als je thuis 

bent). Vb.: 21.5°C. 

b. Via de knop ‘sparen’ stel je de lage temperatuur in (voor als je niet thuis bent). 

Vb.: 17°C. 

5. De huidige instelling knippert. Draai nu aan de knop tot je de gewenste temperatuur 

ziet en bevestig dan door op de keuzeknop te drukken.  

 

 

▪ Tijdsprogramma instellen 

Bijvoorbeeld: 

 

Je wilt dat het 21.5°C is van 06u30 tot 07u30. Vanaf 07u30 tot 17u30 wil je dat het slechts 17°C is. 

Vanaf 17u30 moet het dan tot 22u00 opnieuw 21.5°C zijn. Hiervoor moet je 2 programma’s instellen.  

 
1. Tik op de menu-toets. 

2. Ga met de keuzeknop naar ‘verwarming’ en druk op de keuzeknop. 

3. Ga dan naar ‘klokprogramma’ en druk opnieuw op de keuzeknop. 

4. Je ziet nu ‘Ma-Vr’ verschijnen. Als je voor deze dagen dezelfde temperaturen wilt 

instellen, druk op de keuzeknop. 

 

5. Je ziet nu ‘Begin hoog 1’ verschijnen. Dit is het tijdstip waarop de hogere temperatuur 

moet starten. Je kan de tijd kiezen door aan de keuzeknop te draaien en te 

bevestigen door op deze knop te drukken. Vb.: 06u30 

6. Nu zie je ‘Begin laag 1’ verschijnen. Dit is het tijdstip waarop de hoge temperatuur 

moet eindigen. Draai aan de keuzeknop om de tijd te kiezen en druk er op om te 

bevestigen. Vb.: 07u30. 

 Het zal nu warm zijn van 06u30 tot 07u30. 

 

7. Wil je een tweede fase instellen, herhaal dan de eerste 4 stappen.  

8. Je ziet nu ‘Begin hoog 2’ verschijnen. Draai aan de knop om de nieuwe tijd in te 

stellen. Druk op de knop om te bevestigen. Vb.: 17u30. 



9. Vervolgens zie je ‘Begin laag 2’ verschijnen. Draai aan de knop om de tijd in te stellen 

en bevestig door op de knop te drukken.  Vb.: 22u00. 

 Het zal nu opnieuw warm zijn van 17u30 tot 22u00. 

 

▪ Warmwatertemperatuur wijzigen (als je het water te warm of te koud vindt) 

 

1. Tik op de menutoets. 

2. Ga met de keuzeknop naar ‘warm water’ en bevestig door op de keuzeknop te 

drukken.  

3. Klik door op ‘temperatuur’. De temperatuur van het water knippert nu.  

4. Draai nu met de keuzeknop tot je de temperatuur bereikt die je wilt en druk nogmaals 

op de keuzeknop. Opgepast: ga niet boven 60°C. 

 

 


