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Het product dat u heeft aangekocht, werd aan verscheidene kwaliteitsproeven en -controles onderworpen. Wij bedanken u
voor uw keuze en uw vertrouwen.Wij hopen dat het u grote voldoening zal schenken.

Lees goed de voorschriften alvorens met de installatie van het apparaat te beginnen.
Schakel de stroom uit alvorens aan het apparaat te werken.
Bewaar de voorschriften zelfs na de installatie van het apparaat.

Eigenschappen van het toestel (aangeduid op het beschrijvende etiket van het toestel):
IP24 : Toestel beschermd tegen opspattend water
Klasse II : Dubbele isolatie.

I - INSTALLATIE VAN HET TOESTEL

1) Op waar ?
- Dit toestel is ontworpen om in een woning te worden geïnstalleerd. Raadpleeg

in ieder geval uw dealer.
- Het apparaat moet volgens de regels der kunst en volgens de heersende normen

van het land van installatie geïnstalleerd worden.
- Leef de minimumafstanden tot de voorwerpen na zoals aangeduid op het schema

nr. 2 voor de plaats van het apparaat.
- Als de bekleding van uw muur op schuim geplaatst is, dient u onder de steun van

het apparaat een spie te plaatsen waarvan de dikte gelijk is aan die van het
schuim. Zo behoudt u een vrije ruimte achter het apparaat en wordt de rege-
ling ervan niet gestoord.

Installeer het apparaat niet :
- Op een aan tocht blootgestelde plaats waar de regeling ervan ges-
toord kan worden (Onder een mechanisch luchtverversingssysteem
enz...).

- Onder een vast stopcontact.
- In het volume 1 van badkamers
De bedieningsorganen van het apparaat mogen niet bediend kunnen
worden door iemand die van de douche of het bad gebruikt maakt.

Als het apparaat op grote hoogte geïnstalleerd wordt, heeft de uitgevoerde lucht een hogere
temperatuur (in de grootteorde van 10°C per hoogteverschil van 1000m ).
De installatie van verticale modellen op een hoogte van meer dan 1000 m wordt stellig
afgeraden (risico op een gebrekkige werking).
De horizontale montage van een verticaal model (en omgekeerd) is verboden.

2) Hoe wordt het apparaat geïnstallered ?
2-1) Het bevestigingshaakje van het apparaat loshalen
Wij raden u aan het apparaat plat en met voorkant op de vloer te leggen.
U hebt voor deze handeling een platte schroevendraaier nodig.
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2-3 ) Aansluiting van het toestel :
- Het toestel moet op een netwerkspanning van 230 V 50 Hz

worden aangesloten.
- Deze aansluiting wordt tot stand gebracht met behulp van

een 3-dradige kabel (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart =
besturingsdraad) en een schakelkastje. Op vochtige plaatsen,
bijvoorbeeld in een badkamer of keuken, moet het kastje op
ten minste 25 cm van de vloer worden gemonteerd.

- De installatie moet voorzien zijn van een veelpolige netscheiding
met een contactopeningswijdte van ten minste 3 mm.

- Het toestel mag niet geaard worden. Sluit de (zwarte)
besturingsdraad in geen geval aan op de aarding.

- Hoog model : Bij beschadiging van de toevoerkabel moet
deze vervangen worden door de fabrikant, diens
Servicedienst of een andere vakman, teneinde ieder risico te
voorkomen.

Is een besturingstoestel of een bestuurd toestel voorzien van een
30 mA differentiaalbeveiliging (vb.: badkamer), dan moet de voeding van de besturingsdraad door deze beveiliging worden beschermd.

Tabel met de instructies die het toestel via de besturingsdraad kan ontvangen. Te meten tussen de besturingsdraad en de neutrale.

Kabel van het apparaat

Fase=Bruin

Nulleider=Blauw

FASE

NULLEIDER
 Elektriciteitsnet

1e geval : apparaat alleen                    

Stuurstroomdraad=Zwart

Drie mogelijke gevallen
Apparaat niet bestuurd
De stuurstroomdraad is
nergens op aangesloten

2e geval: slavenapparaat 
 

3e geval: hoofdapparaat

Naar apparaat met cassette of de

 programmeringscentrale

Naar stuurstroomdraad van een

 apparaat met elektronische
 regeling

Ontvangen
Instructies

geen stroom

Wisselstroom
Geen stroom
(4ʼ57ʼʼ) fase
230V(3ʼʼ)

Wisselstroom
Geen stroom
(4ʼ53ʼʼ) fase
230V(7ʼʼ)

Complete
Wisselstroom

230V

Negatieve halve
Wisselstroom

-115V

Positieve halve
Wisselstroom

+115V

Oscilloscopen
Ref/Neutraal

Verkregen
functie

COMFORT
COMFORT

-1°C
COMFORT

-2°C
ECO Vorstvrij

Uitzetten
verwarming –
Tijdelijke

stroomafsluiting

Opmerking :Het is formeel verboden het apparaat in beweeglijke configuratie te gebruiken, op voeten of rolletjes.
model standaard, hoog, laag.

2-2)Vastzetten bevestigingshaakje
Boorpunten A
Boorpunten B

2-4) Het apparaat vastzetten op het bevestigingshaakje
KLIKKEN
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1) Beschrijving van het bedieningselement

2) De comfort temperatuur instellen
De Comfort temperatuur is de gewenste temperatuur terwijl er zich ieman in de kamer bevindt
a) Het schuifknopje A in , het controlelampje V3 brandt
b) Zet het wieltje C in 5, het controlelampje V1 gaat branden als de kamertemperatuur lager is dan de gewenste temperatuur.
c) Wacht een paar uur tot de temperatuur gestabiliseerd is.
d) Vindt u de ingestelde temperatuur goed (controleer eventueel met behulp van thermometer), markeer de stand definitief.

II - GEBRUIK VAN HET TOESTEL

V2V2 V3V3

V1V1

A B C

5-3,5°

3) De Eco temperatuur instellen :
Het gaat om een daling in graden ten opzichte van de Comfort temperatuur. Het wordt aanbevolen om deze stand te gebruiken
wanneer u langer dan 2 uur afwezig bent of gedurende de nacht.
Let op: omdat deze daling geldt voor de Comfort temperatuur, is het belangrijk dat deze Comfort temperatuur eerst wordt
ingesteld voordat de eco daling wordt ingesteld.
a) Zet schuifregelaar A op , het lampje V2 gaat branden.
b) Zet het wieltje B op -3,5°C, het verwarmingslampje V1 gaat branden indien de temperatuur lager ligt dan de gewenste Eco
temperatuur.
c) Wacht een paar uur tot de temperatuur gestabiliseerd is.
d) Vindt u de ingestelde temperatuur goed (controleer eventueel met behulp van thermometer), markeer de stand definitief.
Vindt u de temperatuur niet goed, stel ze dan opnieuw in en herhaal de handelingen vanaf c).
NB. De instelling van de meting op -3,5°C is bepaald in onze laboratoria. Afhankelijk van de kenmerken van uw installatie kan het zijn
dat de instelling van de daling niet precies -3,5°C oplevert. Stel in dit geval de afstelling bij om de gewenste daling te verkrijgen.

4) FunctieVorstvrij :
Dankzij deze functie kan men de temperatuur in de kamer tijdens een vrij lange afwezigheid (meestal meer dan 24 uur) op ongeveer
7°C handhaven.
Plaats het schuifknopje A op .

5) Controlelampje verwarming
Dit controlelampje brandt wanneer de verwarmingsweerstand werkt.
Zodra de temperatuur gestabiliseerd is, knippert het en als de temperatuur te hoog komt te liggen, dangaat het uit.

6) Uitzetten verwarming
De Schuifknop A in zetten.

7) Blokkering van de bedieningen
Het is mogelijk de gebruik-reikwijdte van de wieltjes B en C te blokkeren of te beperken
en het schuifknopje schakelaar A te blokkeren om ongepaste bedieningen van het
toestel (kinderen, enz…) te beletten.
a) Haak het toestel van zijn wandsteun.
b) Op de achterkant van de thermostaatbehuizing, haal de pionnen P van hun steunen.
c) Kies de positie N om de wieltjes te blokkeren of de positie L om de reikwijdte van
de wieltjes te beperken.

Kies een van de posities M om het schuifknopje te blokkeren in de gewenste modus.

8) Programmeermodus
Dit toestel is uitgerust met een thermostaat die in staat is om instructies te ontvangen via zijn bestuurdraad. Hij herkent de
opdrachten :
- COMFORT : Temperatuur geregeld door het wieltje C
- COMFORT –1 : Temperatuur geregeld door het wieltje C : -1°C
- COMFORT –2 : Temperatuur geregeld door het wieltje C : -2°C
- ECO : Temperatuur geregeld door het wieltje B.
- VORSTVRIJ : Omgevingstemperatuur behouden op ongeveer 7°C
- UITZETTEN VERWARMING : Onmiddellijke stilstand van het verwarming (gebruikt voor de ontlading).

Om de programmeermodus te activeren, plaats het schuifknopje A op .
Door zo de bestuurdraad te verbinden met een programmator, kunt u uw temperatuurperiodes Comfort en Eco programmeren.
Het is mogelijk op een programmator meerdere toestellen aan te sluiten en zo energie te besparen.

ABC

N

NL

A Loper van de manieren

B Wieltje voor regelen van de instructie van Eco daling

C Wieltje voor regelen van de instructie van temperatuur Comfort

V1 Verklikkerlamp voor verwarming

V2 Lampje Eco modus

V3 Lampje Comfort modus



Het toestel verwarmt niet:
Controleer of het toestel op Comfort is geprogrammeerd.
Controleer of de zekering van de installatie of het eventuele element dat het toestel tijdelijk uitschakelt, de stroom niet heeft
onderbroken. Controleer de temperatuur van de lucht in de kamer.
Het toestel volgt de geprogrammeerde instructies niet:
Controleer of de programmeercentrale correct werkt (raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de centrale) en of de Program cassette
goed in het daarvoor bestemde vakje zit en normaal functioneert (batterijen).

GARANTIEVOORWAARDEN : DOCUMENTTE BEWAREN DOOR DE GEBRUIKER
( het garantiebewijs alleen in geval van klachten aan uw dealer of installateur voorleggen )

- De duur van de garantie is gelijk aan twee jaar vanaf de installatie- of aankoopdatum en mag niet groter zijn dan 30 maanden vanaf
de fabricagedatum als de nodige bewijsstukken ontbreken.
- De garantie omhelst de vervanging of levering van de als defect erkende stukken, met uitsluiting van alle schadevergoedingen.
- De werk-, verplaatsings- en transportkosten zijn ten laste van de gebruiker.
- Beschadigingen die het gevolg zijn van een niet conforme installatie, een abnormaal gebruik of de niet-naleving van de voorschriften
van voorvermelde handleiding, worden door de garantie niet gedekt.
- Leg het garantiebewijs alleen in geval van klachten aan uw dealer of installateur voor, en voeg er uw aankoopfactuur bij.
TYPE APPARAAT * :
SERIENUMMER * :
NAAM EN ADRES VAN KLANT :
* Deze gegevens vindt u op het kenplaatje op de linkerkant van het apparaat.

WENDT U IN GEVALVAN KLACHTENTOT UW DEALER OF INSTALLATEUR

Onderhoud
In een omgeving waar de lucht vuil is, is het mogelijk dat op de rooster van het apparaat vuil afgezet wordt. Dit verschijnsel is te wij-
ten aan de slechte kwaliteit van de omgevingslucht. In dat geval wordt aangeraden om voor een goede luchtverversing van de ruimte
(ventilatie, inlaat van lucht, enz..) en zuiverheid van de lucht te zorgen. In geval van dergelijk vuil kan het apparaat niet onder garantie
vervangen worden.
De behuizing van het apparaat mag met een natte doek schoongemaakt worden, gebruik echter nooit bijtende producten.

IV - BIJ PROBLEMEN

Waarschuwingen

Kinderen mogen niet op het apparaat leunen. Het oppervlak hiervan kan namelijk onder bepaalde
omstandigheden brandwonden veroorzaken op de huid van jonge kinderen. Bij risico moet een
beschermend rooster worden geplaatst.
Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met
verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens of door personen zonder ervaring of
kennis behalve in het geval zij door degene die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het oog worden
gehouden of vooraf de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het
apparaat.
De kinderen moeten in het oog gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
Het is verboden om de roosters van het apparaat (aan de voorof binnenkant) gedeeltelijk of volledig af te
sluiten. Er bestaat gevaar voor oververhitting.Waak ervoor dat kinderen geen voorwerpen of papier in het
apparaat steken.Alle ingrepen in het apparaat moeten door een bevoegd, deskundig technicus uitgevoerd
worden.

III - GEBRUIKSTIPS

- Het heeft geen zin om het apparaat volledig open te zetten, de temperatuur in de ruimte zal hierdoor niet vlugger
stijgen.

- Als u de ruimte lucht, dient u het verwarming uit te schakelen door het schuifknopje A op .
- Als u enkele uren afwezig bent, denk er dan aan om de temperatuur te verlagen.

Afwezigheid : van minder dan 2 uur : niet aan de bedieningen komen.
van 2 tot 24 uur : het schuifknopje A op zetten.
meer dan 24 uur of in de zomer : het schuifknopje A op zetten.

- Als u in één ruimte over verscheidene apparaten beschikt, kunt u deze gelijktijdig laten werken.
Zo verkrijgt u een gelijkmatiger temperatuur zonder daarom meer elektriciteit te verbruiken.

NB: In geval van afwezigheid van opdracht op de bestuurdraad, verwarmt het toestel in modus Comfort. De opdrachten Vorstvrij
en Stilstand zijn prioritair ten opzichte van de modi Eco en Comfort.
De overgangstijd van modus Comfort naar de modus Eco bedraagt ongeveer 12 seconden.

LET OP: WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN


