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Functie toetsen
1. De temperatuur verhogen 1
Met deze toets kunt u de temperatuur verhogen van minimaal 7 C tot een maximum
waarde van 40 C.
2. De temperatuur verlagen 2
Met deze toets kunt u de temperatuur verlagen van maximaal 40 C naar a
minimumwaarde van 7 C.
3. Toets 3 instellen
Druk op deze toets om toegang te krijgen tot het programmeringsmenu van de kachel.
4. AAN / UIT 4
Druk op deze toets 4 2 seconden: de kachel brandt of schakelt.
5. Vermindering van de kracht 5
Met deze toets kunt u de vermogenswaarde verlagen van een maximumwaarde van 5 naar a
minimum waarde van 1.
6. Vermogen stijgen 6
Met deze toets kunt u de vermogenswaarde verhogen van een minimumwaarde van 1 tot en met
maximale waarde van 5.
Toon indicaties.
6

7. Timed thermostaat geleid
Geeft aan dat de wekelijkse en / of dagelijkse programmering geactiveerd is.
8. Kachel operationele led
Dit brandt wanneer de kachel in werking is.
9-10.Upper / Lower Displ
De verschillende opera op de modi van de kachel worden ook op het display weergegeven
zoals de temperatuur en het werkvermogen ingesteld door de gebruiker. Als de fornuis moet
storing van de display zal relatieve foutberichten zijn (zie "Bijzondere
gevallen "paragraaf).
11. Afstandsbediening ontvangen?
Sensor die commando ontvangt, brengt de afstandsbediening aan.
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12. Stel de led "sat" /> in
Deze led knippert wanneer u de gewenste peratuurwaarde instelt.
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Deze LED brandt wanneer de geprogrammeerde temperatuur bereikt is. Het display zal
lees "ECO". 7
14. Afstandsbediening ontvangst geleid.
Deze led knippert als de afstandsbediening wordt gebruikt om de temperatuur te verminderen
en / of energie instellingen
15. Pellet led 'is
Deze led knippert telkens als de pellets binnenin worden geladen.
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AFSTANDSBESCHRIJVING BESCHRIJVING 
De afstandsbediening maakt het mogelijk om de volgende functies te bedienen:
1. De temperatuur verhogen:
Door op de knop te drukken wordt de temperatuur verhoogd van een minimumwaarde van 7 C naar a
maximale waarde van 40 C.
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