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1. ON/Stand-by 

Druk op de toets [ON/Stand-by] (Fig.A) om het toestel aan te schakelen of in stand-by te zetten. 

De afstandsbediening zendt een bieptoon van 1 seconde uit wanneer het toestel wordt aangeschakeld, daarna verschijnt het icoon van de actieve werkmodus en de ingestelde temperatuur op het 

display. 

Door nogmaals op de toets te drukken zal de thermostaat 2 bieptonen uitzenden  en zal op het display het witte puntje beginnen te knipperen. 

2. WERKMODUS INSTELBAAR VIA DE AFSTANDSBEDIENING 

Druk op de toets [Modus] (fig.A) voor selectie van de gewenste werkmodus van de thermostaat. 

 

Een icoon op het display geeft de geactiveerde werkmodus aan. 
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Comfort-modus 

De “Comfort-temperatuur” stemt overeen met de temperatuur ingesteld door de gebruiker. 

Deze werkmodus is de normale werkwijze van het apparaat. 

� Druk op de toets [Modus] totdat het “Comfort-icoon" verschijnt op het scherm; 

� Gebruik om de "Comfort-temperatuur" te wijzigen de toetsen [+/-] en wacht totdat de temperatuur op het display stopt met knipperen. 

De "Comfort-temperatuur" kan worden ingesteld in het volledige bereik 7 ÷ 32°C. 
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Icoon Werkmodus of 

functie 

Beschrijving 

 
Comfort 

Activeert de functie en stelt de 

temperatuur in volgens de “Comfort-

modus” 

 
Nacht 

Activeert de functie en stelt de 

temperatuur in volgens de “Nacht-

modus” 

 
Antivries Activeert de “Antivries-modus” 

 
Stuurdaad 

Activeert de functie en stelt de 

temperatuur in volgens de “Stuurdraad-

modus” 

 
Chrono Activeert de “Chrono-modus” 

 
Boost 2h 

Stelt de werking van het toestel in met 

maximumvermogen gedurende 2 uur 

 

Toetsenbord 

geblokkeerd 

Activeert de toetsenblokkering, 

uitgezonderd [ON/Stand-by] 

 
Eco Activeert de “ECO-modus” 

 

Detectie open 

venster 

Activeert de functie “Detectie 

open venster” 
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Stand-by Het toestel gaat over naar de 

stand-by-modus 

�
Display 
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Fig. A 

Dubbele en 

simultane IR-

zender 

Verwijderbaar 

plastic paneel 

2 batterijen AAA 
van 1,5 V 

(1)
(2)

Steun te bevestigen aan de muur 

Afstandsbediening 
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Muurverankeringen voor 

bevestiging van de steun (2) 

Gaten voor 
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de steun 
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Icoon voor 

signaaltransmissie van 

afstandsbediening 

 Icoon ECO-modus 

Temperatuur 
DISPLAY 

Ingestelde 

werkmodus 

Uur 

Dagen van de actuele 

week 
Dagprogramma 

in “CHRONO-

modus” 

 Toetsenbord 

geblokkeerd 

Functies: “ASC” 

en “Detectie 

Open Venster” 



Nacht-modus 

In de "Nacht-modus" is de instelbare temperatuur lager dan de "Comfort-temperatuur". De modus is geschikt voor gebruik 's nachts of wanneer de kamer ten minste 2 uur niet wordt gebruikt. 

� Druk op de toets [Modus] totdat het “Nacht-icoon" verschijnt op het scherm; 

� Gebruik om de "Nacht-temperatuur" te wijzigen de toetsen [+/-] en wacht totdat de temperatuur op het display stopt met knipperen. 
 

OPM.: de "Nacht-temperatuur" moet steeds lager of gelijk zijn aan de "Comfort-temperatuur"; de "Nacht-temperatuur" kan bijgevolg ingesteld worden tussen 7°C en de "Comfort-temperatuur”. 

Indien een “Comfort-temperatuur” wordt ingesteld die lager is dan de “Nacht-temperatuur”, zal het systeem automatisch de “Nacht-temperatuur” instellen op dezelfde waarde dan de “Comfort-

temperatuur”. 
 

Chrono-modus 

In de “Chrono-modus” volgt de thermostaat een dagprogramma dat week per week wordt herhaald en ingesteld kan worden door de gebruiker. 

U kunt de temperaturen van de “Comfort-modus” en “Nacht-modus” en de bijbehorende temperatuurintervallen programmeren. 

Voor activering van de “Chrono-modus”, druk op de toets [Modus] totdat het icoon “Chrono” verschijnt op het display. 
 

Hoe de tijdsintervallen voor werking instellen: druk op de toets [Chrono] voor de toegang tot de programmeringsmodus. 

a) Instellen van het uur en de datum: 

� Het knipperend nummer duidt de weekdag aan: druk op de toetsen [+] en [-] om de gewenste dag in te stellen en druk op [Modus] om te bevestigen. 

� Gebruik de toetsen [+] en [-] om het uur in te stellen en druk vervolgens op [Modus] voor instelling van de minuten. 

� Gebruik voor instelling van de minuten dezelfde  procedures als deze die gebruikt werd voor de uurinstelling, en druk vervolgens op [Mods] om te bevestigen. 

b) Instellen van het weekprogramma: 

Het programma vertrekt automatisch vanaf dag 1; gebruik de toetsen [+] en [-] voor de instelling van het uur. 

De toets [+] stelt de “Comfort-temperatuur” in, aangeduid door de volle balk; de toets [-] stelt de “Nacht-temperatuur” in, aangeduid door de lege balk. Druk na de programmering van de 24 

uur op de toetsen [+] en [-]: nadat één van beide toetsen werd ingedrukt zal het programma automatisch overgaan naar het volgende uur. Zie het voorbeeld  hieronder.�
�

Druk op de toets [Modus] om te bevestigen en over te gaan naar de volgende dag. 

Nadat de zevende dag werd ingesteld zal het programma automatisch terugkeren naar de voorgaande werkmodus. 
 

 

Antivries-modus 

In de "Antivries-modus" is de temperatuur vast ingesteld op 7°C. Het toestel zal automatisch het verwarmingselement aanschakelen indien de temperatuur daalt onder 7°C. 

Deze modus kan u best gebruiken wanneer de kamer voor meerdere dagen niet wordt gebruikt. 

� Druk op de toets [Modus] totdat het “Antivries-icoon" verschijnt op het scherm. 
 

Boost 2h Modus 

De "Boost 2h-modus" kan worden gebruikt om de kamer snel te verwarmen of het drogen van de handdoeken sneller te laten verlopen. 

� Druk op de toets [Modus] totdat het “Boost 2h-icoon" verschijnt op het scherm”. 

Het verwarmingselement wordt geactiveerd voor 2 uur, onafhankelijk van de ingestelde temperatuur (in elk geval bedraagt de maximumtemperatuur die de kamer kan bereiken 32°C). Na 

verloop van 2 uur zal de thermostaat terugkeren naar de voorheen ingestelde modus. De gebruiker kan indien nodig de functie op elk moment terug uitschakelen door op de toets [Modus] te 

drukken. 
 

Stuurdraad-Modus (enkel voor toestellen uitgerust met een stuurdraad) 

In de “Stuurdraad-modus” wordt het toestel bestuurd door een specifieke centrale die de werkmodus instelt voor alle aangesloten thermostaten. 
 

Het pilootsysteem met “stuurdraad” beheert 6 verschillende signalen. 

7. Stand-by: schakelt het verwarmingselement uit, maar de thermostaat blijft aangeschakeld; 

8. Comfort: behoudt de “Comfort-temperatuur” ingesteld door de gebruiker; 

9. ECO: behoudt de omgevingstemperatuur 3,5°C lager ten opzichte van de “Comfort-temperatuur”; 

10. Antivries: behoudt de omgevingstemperatuur op 7°C; 

11. Comfort-1: behoudt de omgevingstemperatuur 1°C lager ten opzichte van de “Comfort-temperatuur”; 

12. Comfort-2: behoudt de omgevingstemperatuur 2°C lager ten opzichte van de “Comfort-temperatuur”. 
 

Voor inschakeling van de functie "Stuurdraad": 

� Druk op de toets [Modus] totdat het “Stuurdaad-icoon" verschijnt op het scherm. 

� Stel de gewenste temperatuur in met de toetsen [+/-] en wacht totdat de temperatuur op het display stopt met knipperen. 
 

OPMERKING: indien er geen stuurdraad werd geïnstalleerd op de installatie is de default-modus de “Comfort-modus”. In dit geval mag u de stuurdaad van de thermostaat niet 

aansluiten op de geel/groene aarddraad. 
 

3. FUNCTIES 
 

Functie Toetsenbord Geblokkeerd 

Met deze functie blokkeert de gebruiker het toetsenbord om te vermijden dat ongewenste wijzigingen worden uitgevoerd.  

Voor aan- en uitschakeling van deze functie: houd de toetsen [Modus] en [+]  gedurende 3 seconden ingedrukt totdat het “Slot-icoon” verschijnt. 

Met de  ingeschakelde functie "toetsenbord geblokkeerd" zal enkel de toets [ON/OFF] actief zijn. 
 

ECO-functie 

De functie “ECO” kan worden toegepast om het energieverbruik te verminderen wanneer de kamer niet wordt gebruikt gedurende een zekere periode. 

Ga als volgt te werk om deze functie aan te schakelen: 

� Druk op de toets [ECO]. Elke reeds ingestelde temperatuur wordt verminderd met 3°C. 

� Deze functie wordt terug uitgeschakeld door een tweede maal op de toets [ECO] te drukken. 
 

OPM.: Deze functie is niet beschikbaar op alle thermostaatmodellen. Raadpleeg de handleiding van de thermostaat voor een gedetailleerde beschrijving van de functie. 
 

ASC functie 

Druk op de toets [Modus] om de functie "ASC" in te schakelen, wanneer het icoon "Chrono" wordt weergegeven op het display. Ga daarna als volgt te werk: 

- druk gelijktijdig op de toetsen [ECO] en [+] voor minstens 3 seconden, totdat het icoon “ASC” verschijnt. 

- herhaal de voorgaande procedure om deze functie uit te schakelen. 

OPM.: Deze functie is niet beschikbaar op alle thermostaatmodellen. Raadpleeg de handleiding van de thermostaat voor een gedetailleerde beschrijving van de functie. 

OPM.: Deze functie wordt enkel weergegeven in de "Chrono-modus”. 

 

Functie Detectie Open Venster 

De functie “Detectie open venster” zorgt ervoor dat de afstandsbediening overgaat naar de “Antivries-modus” wanneer er een open venster wordt gedetecteerd. 

Ga als volgt te werk om deze functie in te schakelen: 

� Druk beide toetsen [ECO] en [-] gedurende minstens 3 seconden in totdat het icoon met “venster en thermometer” verschijnt. 

� herhaal de voorgaande procedure om deze functie uit te schakelen. 
 

OPM.: Deze functie is niet beschikbaar op alle thermostaatmodellen. Raadpleeg de handleiding van de thermostaat voor een gedetailleerde beschrijving van de functie. 
 

Functie Signalering batterijstatus 

De melding “Batt” verschijnt op het display van de afstandsbediening wanneer de batterijspanning laag is. Vervang de batterijen zo vlug mogelijk. 
 

OPM.: Signaaltransmissie vindt plaats tussen afstandsbediening en thermostaat na één seconde vanaf het moment dat temperatuur/modus/functie enz. werden ingesteld. 

Op het display zal tijdelijk het symbool voor signaaltransmissie knipperen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 

Conform art. 14 van de Richtlijn 2012/19/EG van 7/07/2012 inzake afval van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.  

• Het hoger afgebeelde symbool, dat ook op het toestel werd aangebracht, duidt aan dat hij op de markt werd gebracht en valt onder de categorie van gescheiden inzameling, op het ogenblik dat de gebruiker het toestel 
wenst weg te gooien (inclusief alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen die integraal deel uitmaken van het product). 

• Voor aanwijzingen inzake de inzamelwijzen van deze apparatuur vragen wij vriendelijk contact op te nemen met de bedrijven of andere instanties ingeschreven in de verschillende Nationale Registers voor de overige 
landen van de Europese Unie. Afval van huishoudelijke aard (of met analoge oorsprong) valt onder de gescheiden inzameling van stedelijk afval.  

• Bij aankoop van een nieuw gelijkaardig toestel is het mogelijk het oude te overhandigen aan de verkoper. De verkoper zal dan zelf contact opnemen met de ophaaldienst voor inzameling van het oude toestel.  

• Een correcte gescheiden inzameling van het afgedankte toestel en de daarop volgende correcte afvalverwerking, recyclage en ecologisch compatibele sloop vermijdt potentiële negatieve invloeden voor het milieu en 
voor de gezondheid van de mens en bevordert recyclage en hergebruik van de materialen. 
Onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker leidt tot sancties, volgens de nationaal omgezette reglementering uit de Richtlijnen 2011/65/EG, 2008/98/EG en 
  


