091FL RF
Snelle programmeer handleiding
1. Datum en tijd instellen
Voor het instellen van de dag, druk D totdat de dag van vandaag wordt getoond.
Bijvoorbeeld 1= Maandag 7=Zondag. Dit wordt weergegeven boven in het LCD scherm.
Voor het instellen van de tijd, druk H totdat het juiste uur is bereikt en druk M om de minuten in te
stellen.
2. Standaard Thermostaat
Voor het gemak komt de 091FLRF met een fabrieksinstelling. De fabrieksinstelling kan worden gebruikt
zonder verdere aanpassingen aan de thermostaat, nadat de tijd en datum zijn ingesteld.
De hoge temperatuur (ZON) is 19 C. De lage temperatuur (MAAN) is 15 C. De thermostaat is standaard
ingesteld op de hoge temperatuur van 06.00 tot 23.00 uur en de lage temperatuur van 23.00 tot 06.00
uur. U kunt heel simpel van de hoge naar de lage temperatuur omschakelen.
Dit wordt uitgelegd in punt 3.
3. Handbediening
De makkelijkste manier om de thermostaat handmatig te besturen is door op de ZON of op de MAAN
te drukken om van programma te wisselen. Bijvoorbeeld als het te warm aanvoelt, dan drukt u op de
MAAN op de voorkant van de thermostaat. Hiermee wordt tijdelijk het programma veranderd, zodat
de thermostaat de lage temperatuur volgt, ook al is het op een tijdstip dat de hoge temperatuur van
toepassing is. Dit werkt op de zelfde manier voor de ZON, tijdens het programma van de lage
temperatuur. U kunt aan de hand van het symbool op de LCD scherm zien in welk programma u zit. Als
de thermostaat in de handmatige stand staat, ziet u een hand afbeelding op het beeldscherm.
4. Veranderen van de standaard temperatuur
Als u de standaard temperatuur wilt veranderen. Kunt u dat doen doormiddel van het selecteren van de
MAAN voor het instellen van de lage temperatuur, of ZON voor de hoge temperatuur.





Voor het instellen van de temperatuur, drukt u op de TEMP knop, de temperatuur zal nu gaan
knipperen.
Druk de ZON voor het verhogen van de temperatuur.
Druk de MAAN voor het verlagen van de temperatuur.
Druk OK voor het opslaan van de instellingen.

De temperaturen kunnen altijd worden aangepast.

Veranderen van het huidige programma
5. Programmeren van programma 1-3
Voor het gemak van het gebruik van de thermostaat zijn er 3 programma’s voor geprogrammeerd.
Deze programma hebben de nummers 1, 2 en 3. Zoals uitgelegd in punt 1., is het standaard programma
1. Details van het programma kunt u vinden in volledige Engelstalige handleiding op pagina 18. U kunt
het programma of een combinatie van de programma’s kiezen voor de hele week. Bijvoorbeeld
programma 1 voor de weekdagen en programma 3 voor het weekend.





Druk de PROG knop. Nu kunt u het programma selecteren voor de huidige dag.
Druk nu de PROG# knop om de keuze te maken 1, 2 or 3. Het nummer wordt rechtsonder
weergegeven op het LCD scherm.
Druk de PROG knop weer in; U kunt het programma selecteren voor de volgende dag op
dezelfde manier als hierboven. Herhaal dit voor de 7 dagen van de week.
Druk op OK als u klaar bent.

6. Programmeren programma’s 0, 4 en 5
Als aanvulling op de programma 1-3 zijn er nog 3 programma’s. Deze kunnen op dezelfde manier
gecombineerd worden met programma’s 1-3.




Programma 0 - Dit is een antivorst programma.
Programma 4 - Dit is een comfort stand.
Programma 5 - Dit is een economy stand.

7. Programma’s 6, 7 en8
In tegenstelling tot de andere programma’s, kunnen de programma’s 6-8 aangepast worden. Op
dezelfde methode als in punt 4. U zult merken, dat als u 6-8 selecteert, dat het eerste zwarte vierkant
knippert op de LCD scherm hieronder.

Door de ZON te drukken wordt de comfort temperatuur gekozen voor dat uur, blijf op de ZON
drukken voor elk uur dat de comfort stand gewenst is. Het voorbeeld hierboven laat zien, dat voor de
hele dag de comfort stand is gekozen.

Wilt u de economy stand, dan drukt u de MAAN voor een specifieke tijd van de dag. Als comfort is
gekozen dan ziet u geen zwart blokje. Op het display hierboven weergeven ziet u dat de economy
stand van 00.00 tot 13.00 uur actief is.
Als u tevreden bent met de instelling drukt u op OK om op te slaan.
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