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Deze beknopte handleiding legt het gebruik van het snelmenu uit.
Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het snelmenu gaat gebruiken.

Vóór ingebruikname

Hoe gebruikt u het snelmenu
Nadat de eerste instellingen afgerond zijn, kunt u een snelmenu kiezen uit de volgende 
opties en de instellingen bewerken.

Selecteer elke instelling en bevestig deze in 
overeenstemming met de instructies die onderin 
het scherm worden weergegeven. (De icoontjes 
verwijzen naar elke keuzeknop.)

Snelmenu

Om naar het hoofdscherm terug 
te gaan,

druk op  of  .

Forceren 
warmtapwater 

Extra 
vermogen Stil Forceren 

verwarming 

Week-timer Forceren 
ontdooien 

Reset 
foutmelding 

Vergrendel 
R/C

■Opmerking:
• Als het systeem niet op de tank 

is aangesloten (aansluiting 
tank is UIT), zal het snelmenu 
worden weergegeven zoals 
hiernaast is afgebeeld. Zorg 
ervoor dat de aansluiting van 
de tank AAN is.

1 Druk op  . 2 Gebruik     om het menu te kiezen.

3 Druk op  om het geselecteerde 
menu aan/uit te zetten.
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Hoe gebruikt u het snelmenu

Selecteer dit icoontje om de warmtapwatertank in of uit te 
schakelen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

• Forceren warmtapwater is uitgeschakeld.

• Forceren warmtapwater is ingeschakeld.

■Opmerking:
• Forceren warmtapwater is niet beschikbaar als forceren verwarming 
ingeschakeld is.

• Als forceren warmtapwater uitgeschakeld is, zullen werking en stand 
teruggaan naar de vorige status in het geheugen.

Forceren 
warmtapwater

Selecteer dit icoontje om de werking van het 
verwarmings-/koelingssysteem krachtiger te maken.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.
(De krachtige werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)

• De stand extra vermogen is uitgeschakeld.

• De stand extra vermogen werkt ongeveer 30 minuten.

• De stand extra vermogen werkt ongeveer 60 minuten.

• De stand extra vermogen werkt ongeveer 90 minuten.

■Opmerking:
• Extra vermogen is niet beschikbaar als de werking UITgeschakeld is.

Extra 
vermogen

Opmerkingen bij functie-icoontje
Voorbeeld:

• Functie-icoontje aangegeven met " " = UIT

• Functie-icoontje aangegeven met " " = AAN

Ne
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nd
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Selecteer dit icoontje voor een stille werking.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.
(De stille werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)

• De stille stand is uitgeschakeld.

• De stille stand werkt op niveau 1.

• De stille stand werkt op niveau 2.

• De stille stand werkt op niveau 3.
Niveau 3 is de stilste stand.

• Selecteer dit om een timer voor werking van de stille 
stand in te stellen.

Na 1 sec. vertraging.

Stil

Selecteer "Ja".
• Selecteer "Ja" met gebruik van de 

  knoppen.

Selecteer schema "1" ~ "6".

Selecteer "Bewerken".
• Als u "Verwijderen" selecteert, wordt de 
timerinstelling van het gekozen schema 
gewist.

Stel de uren en minuten in.

Selecteer het niveau van de stille stand.

■Opmerking:
• Als de tijd overlapt met een ander 
schema wordt op het scherm "Ingestelde 
tijd overlapt!" weergegeven.

Hoe gebruikt u het snelmenu
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Hoe gebruikt u het snelmenu

Selecteer om de verwarming geforceerd aan te zetten.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.
(De stand forceren verwarming start ongeveer 1 minuut nadat  is 
ingedrukt.)

• Forceren verwarming is uitgeschakeld.

• Forceren verwarming is ingeschakeld.

■Opmerking:
• Forceren verwarming is niet 
beschikbaar als het apparaat al in 
bedrijf is en "Schakel unit uit voor 
installateur instellingen!" wordt dan op 
het scherm weergegeven.

Forceren 
verwarming
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Selecteer dit icoontje om de ingestelde week-timer te 
verwijderen of te wijzigen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

• Timer staat niet AAN.

• Timer is ingesteld.

Na 1 sec. vertraging.
Week-timer

Selecteer "Ja".
• Als u "Nee" selecteert, zal het scherm terugkeren naar het 
hoofdscherm.

• Timerinstelling: Selecteer instelling timer om de week-timer te bewerken.
• Timer kopie: Selecteer om een timerinstelling te kopiëren.

[Voorbeeld van een timerinstelling]
Selecteer de dag(en) die u wil bewerken met gebruik van de   
knoppen.

Als niet alle 6 schema's ingesteld zijn, wordt dit scherm weergegeven.

1 2 3 4 5 6

1 Selecteer schema "1" ~ "6".

2 Stel de uren en minuten van de timer in.

3 Selecteer AAN/UIT van de timer.

4 Selecteer de gewenste stand.
 /  /  /  /  /  / 

• Selecteer de stand met gebruik van de 
  knoppen.

5 Stel de temperatuur in voor zowel zone 1 als 2 
(als uw systeem de 2-zone instelling heeft).

6 Stel de temperatuur van de tank in.

■Opmerking:
• Timer is niet beschikbaar als forceren verwarming aan staat of Warmte-koude schakeling is ingeschakeld.
• Als u de week-timer in 2 zones hebt ingesteld, dan moet u dezelfde procedure voor zone 2 herhalen.

Hoe gebruikt u het snelmenu
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Hoe gebruikt u het snelmenu

Selecteer om bevroren leidingen te ontdooien.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.
(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Forceren 
ontdooien

Selecteer om de vorige instellingen te herstellen als er een 
fout is opgetreden.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.
(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

• Zorg dat alle units uitstaan voordat u deze 
stand selecteert, waarmee het hele systeem 
teruggezet wordt naar de vorige instellingen.

Reset 
foutmelding

Selecteer om de afstandsbediening te vergrendelen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.
(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Selecteer "Ja".
(Het hoofdscherm wordt vergrendeld.)
• Als "Nee" wordt geselecteerd, zal het scherm 
terugkeren naar het hoofdscherm.

Ontgrendeling van de afstandsbediening
Druk op een willekeurige knop.
(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Geef de 4 cijfers van het wachtwoord in 
(als het getal juist is, wordt het scherm 
ontgrendeld).

Voor het resetten van vergeten wachtwoord (ook bij scherm UIT)
Houd  ,  en  5 seconden lang ingedrukt.
(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Selecteer "Reset".

(Het scherm gaat na 3 seconden uit.)

Vergrendel 
R/C
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