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GEBRUIKERSHANDLEIDING

Ruimte-thermostaat Display, Opbouw, Draadloos  -  D150052 

Ruimte-thermostaat met Infrarood vloersensor, Opbouw, Draadloos  -  D150053
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DE THERMOSTAAT ACTIVEREN1.1

Raak het scherm aan. De huidige ruimtetemperatuur wordt 

weergegeven. 

Het verwarmingspictogram       wordt weergegeven als de ruimte 

wordt verwarmd en het koelpictogram       wordt weergegeven 

als de ruimte wordt gekoeld. Het scherm wordt na 10 seconden 

uitgeschakeld.

Activeer de thermostaat. Houd          ingedrukt om het menu te openen.

Wissel van menu met       of       ,bevestig met. Raak          aan om een stap terug te gaan in het menu.

HET INSTELLINGENMENU OPENEN1.3

Activeer de thermostaat. Druk op       of       om de temperatuur in 

te stellen (de temperatuur knippert tijdens het instellen). Druk op       

om de nieuwe instelling te bevestigen.

Als de batterijen bijna leeg zijn, geeft de thermostaat bij activering ‘BAT LO’ weer. Om de batterijen te vervangen, moet 

u de thermostaat van de wandplaat verwijderen door de thermostaat omhoog te schuiven. Vervang de batterijen door          

twee 1,5 V AA-batterijen van goede kwaliteit.

DE TEMPERATUUR INSTELLEN

BATTERIJEN VERVANGEN

1.2

1.4



+31(0)85 06 03 881   -   info@vloerverwarmingsbedrijf.com   -   www.vloerverwarmingsbedrijf.com 3

MENU’S1.5

Temperatuurbegrenzing, d.w.z. het toegestane instelbereik voor de ruimtetemperatuur.

Product-id, uw product kan aan de hand van deze code worden geïdentificeerd.

Voer een verbindingstest uit als de thermostaat is verplaatst. Controleer het signaal. Een resultaat van 80% of meer duidt 

een ‘sterke verbinding’ aan.

Stel de minimale en maximale temperatuur van het vloeroppervlak in (dit menu wordt alleen weergegeven als uw thermo-

staat is uitgerust met een vloersensor).

Let op! De menu’s 4, 6 en 7 zijn alleen beschikbaar voor de installateur.
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