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 Nieuws: activeren achtergrondverlichting van Afstandsbediening Radio 
 

    
  

1)  Druk 
tegelijkertijd de 
toetsen 1 en 7.

2)  Geeft de 
standaardwaard
e van 0 (licht 
uit).

3)  Druk op knop 
2 om de 
verlichting 
seconden 
veranderen.

4) Tot maximaal 
9.

5)  Bevestig met 
de toets 7.

6)  Druk op 3 om 
terug te keren 
naar het 
hoofdmenu.

  
 
RIT-LUCE 
OFF     0 

  
 
RIT-LUCE 
OFF     9 
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1. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENINGPER  
De zender heeft een maximale operationele afstand van 8 meter dat de werking van 
uw pelletkachel beheerd. 
›   Knop 1  -  Navigat ietoets 
Verlaag de temperatuur, de kracht, en kan u kunt naar beneden scrollen door de 
menu's. 
›   Knop 2  -  Navigat ietoets 
Hiermee kunt u de temperatuur en de kracht verhogen, en naar boven scrollen door 
de menu’s. 
›   Knop 3   -  AAN-UIT knop en TERUG 
Deze knop gedurende 3 seconden ingedrukt houden zal de kachel aan-en 
uitschakelen. 
Met een druk op de knop,  gaan u weer terug in het menu op het begin scherm.  
›   Knop 4   -  SET-toets.  KAMERTEMPERATUUR 
Biedt toegang tot het instellen van de gewenste temperatuur  door op de knoppen 1 
en 2. te drukken 
›   Knop 5   -  SET-toets.  BEVOEGDHEDEN 
Biedt toegang tot het instellen van de operationele kracht van de kachel 1 tot en met 
5 toetsen 1 en 2.  
›   Knop 6 (  Hydro -apparatuur )    -  Set  WATERTEMPERATUUR .  
›   Knop 6 (  Hydro -apparatuur )    -  Set  WATERTEMPERATUUR .  

Geeft u de toegang tot de gewenste temperatuur met de toetsen 1 en 2 . 
›   Knop 7  -  MENU-toets en OK 
   Biedt toegang tot het eerste scherm van het menu: een keer drukken, gebruikt u de            knoppen 1 en 2 om te 
bladeren door het menu en druk op de toets 7 om de specifieke menu te openen. 
Wordt gebruikt om de instellingen (OK) te bevestigen.  
 
›  Weergave Scherm 
Beeldscherm De screen: Apparatuur lucht / Apparatuur Hydro 
 

                                     
 
Na het aanzetten van de kachel, als je geen knoppen indrukt gedurende 30 seconden, wordt de afstandsbediening 
geplaatst in STAND-BY mode en het scherm wordt uitgeschakeld. Druk op een toets om verder te gaan.  
Het te vergrendelen of te ontgrendelen van het toetsenbord: knop 7   en direct  
na de toets 3   indrukken. 
De afstandsbediening is voorzien van een houder voor bevestiging aan de wand.  

 Plaats de zender niet in de buurt van de kachel of in de buurt van warmtebronnen: de aanbevolen hoogte is 
ongeveer 150 cm hoog voor een correcte werking, de maximale afstand tussen de afstandbediening en de Kachel 
zalniet meer dan 8 meter moeten zijn zonder obstakels (muren / deuren). 
De afstandsbediening moet met zorg worden behandeld, uit de buurt van kinderen en beschermd tegen de 
elementen (zon, regen). De afstandsbediening wordt geleverd met AAA batterijen (mini-stylus), dat moet jaarlijks of  
na nabehoeften worden vervangen. Verwijder het deksel aan de achterkant van de afstandsbediening voor het 
inbrengen en vervangen van batterijen die correct moeten worden afgevoerd (vraag het plaatselijke recyclingbedrijf). 
  

14:34

28.5     p- 1

Tijd

OFF

In processing: wanneer u dit 
icon ziet dan moet u wachten 
voordat u op een andere 
toets kan drukken.

Icon 
thermostaat 
geactiveerd
Kamer 
temperatuur

Werking stand

Vermogen 
stand

14:34

28.5     57°

Tijd

OFF

In processing: wanneer u dit 
icon ziet dan moet u wachten 
voordat u op een andere 
toets kan drukken.

Icon 
thermostaat 
geactiveerd
Kamer 
temperatuur

Werking stand

watertempera-
tuur

14:34
28.5     P- 1
UIT
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2. MENU ' LIJST 

Na het inschakelen van de afstandsbediening ( druk op knop 3   ),  
om aan de verschillende MENU programmas en de kachel toegang te krijgen moet: 

• Druk op de 7-toets    naar de home screen menu's (MENU verschijnt 1) toegang te krijgen 
• Druk op de toetsen 1   en 2   om door menu’s te scrollen (1-12)  
• Na het selecteren van het menu, drukt u op 7   het gewenste menu te openen. 
• Bevestig de verschillende opties (OK) toets 7  . 
• Als u de menu's wilt verlaten en terug te keren naar het hoofdmenu (tot het hoofdscherm), drukt u op 3   

. 
Lijst van menu's op de afstandsbediening: 
 
MENU 01 
REGEL FANS 

 
Menu niet ingeschakeld. 
 
Voor modellen 
Pelletkachels . 
Centrifugaal ventilator 
snelheidsregeling van 0 
tot 5 of A = automatisch. 

MENU 02 
CLOCK SET  

 
> Dag (maandag - 
zondag) 
> Uur (00 - 24) 
> Minuten (00 - 59)  
> Dag (01 - 31)  
> Maand (1 - 12)  
> Jaar (00 - 99) 

MENU 03  
SET 
KLOKTHERMOSTAAT 

 
> Chrono zevende (ON / 
OFF) 
> Start prog – 1  
(OFF, 00:00 – 24:00) 
> Stop prog – 1  
(OFF, 00:00 – 240:00) 
interval van 10 minuten

MENU 04 
TAAL KIEZEN 

 
> Taal ITA (Italiaans)  
> Taal FRE (Frans) 
> Taal ENG (Engels) 
> Taal DEU (Duits) 
> Taal NED (Nederlands)

 
 
MENU 05 
KIES SONDE 

 
> Interne sonde 
> Afstandbediening sonde 

MENU 06 
STAND-BY 

 
> On 
> Off 

MENU 07 
BUZZER 

 
> On 
> Off 

MENU 08  
VOORBELASTING 

 
Menu die uitsluitend word 
gebruikt voor de eerste 
aansteking van de kachel

 

MENU 09 
STAND KACHEL 

 
Menù gereserveerd voor 
de installateur. 
Het geeft informatie over 
de operationele status van 
' eenheid . 

MENU 10   

TECHNICUS 
KALIBRATIE 

 
Alleen toegankelijk via 
code. 
Alleen voor 
geautoriseerde service 
center. 

MENU 11 
HANDELAAR 
KALIBRATIE 

 
Alleen toegankelijk via 
code. 
Uitsluitend greserveerd 
voor de dealer/installateur  

MENU 12 
FANS AAN-UIT 

 
Hoeft de waarde niet te 
wijzigen in ON . 
 
Menu alleen gebruikt voor 
modellen A6/A8 . 
Aan - ui

  

 
Menu 01 
Regel 
fan 

 
Menu 02 
Zet 
klok 

 
Menu 03 
Zet 
chrono 

  
UNITA’    1 
Kies  
taal 

  
Menu 05 
Kies 
sonde 

 
Menu 06 
Mode 
Stand-by 

 
Menu 07  
Mode 
buzzer 

 
Menu 08 
Lading 
eerste 

 
Menu 09 
Staat 
kachel 

 
Menu 10 
Settings 
technisc 

 
Menu 11 
Setting 
tecnicus 

 
Menu 12 
Aanzeten 
fan 
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3. MENU 02 – SET TIJD EN DATUM  
 

1)  Vanuit het 
hoofdmenu … 
 

2) Druk op toets 
7 om het menu 
te openen  

3)  Toont het 
menu 01 

4) Druk op toets 
2 om door de 
menu’s te gaan 

5) Toont het 
menu 02 
 

6)  Druk op toets 
7 om in het 
menu te gaan 

 
 

      
7)  Verschijnt de 
dag (maandag - 
zondag) 

8)  Druk toets 2 
om de dag te 
wijzigen 

9) Druk op toets 
7 om te 
bevestigen 

10) Geeft de tijd 
aan (00 - 24)  

11)  Druk op de 
toets 2 om tijd te 
veranderen 

12) Druk op 
toets 7 om te 
bevestigen

 
 

      
13) Bekijk 
minuuten  (00 - 
59)  
 

14) Druk op 
toets 2 om 
minuten te 
wijzigen 

15) Druk op 
toets 7 om te 
bevestigen 
 

16) Geeft de 
dag aan (01 - 
31)  
 

17) Druk op 
toets 2 om de 
dag te wijzigen 

18) Druk op 
toets 7 om te 
bevestigen

 
 

      
19) Geeft de 
maand aan (01 - 
12) 
 

20) Druk op de 
toets 2 om de 
maand te 
wijzigen 

21) Druk op 
toets 7 om te 
bevestigen 

22) Geeft het 
jaar aan (00 - 
99) 

23) Druk op de 
toets 2 om het 
jaar te wijzigen  
 

24) Druk op 
toets 7 en 3 om 
te bevestigen.

 
4. MENU 03 - SET KLOKTHERMOSTAAT 
Het programma geeft u de mogelijkheid het programmeren van een periode van in-of uitschakelen voor de dagen 
van de week. U heeft de mogelijkheid om tot een maximum van n ° 4 programmas de kachel aan en uit te 
schakelen. In het voorbeeld hieronder ziet u een klassieke programmering van een gezin met kinderen, met periodes 
van in-en uitschakelen afhankelijk van de jongens op school of in het weekend als iedereen thuis is. 
 

 Maandag Dinsdag Woedsdag Donderdag Vrijdag Saterdag Zondag 
PROG 1 : van 5h00 tot 9h00        
PROG 2 : van 18h00 tot 23h00         
PROG 3 : van 13h00 tot 23h00        
PROG 4 : van 9h00 tot  23h00        

 

 Waarschuwing: Voordat u de functie CHRONO programeerd, moet u de huidige tijd en datum (menu 02 – TIJD 
INSTELLEN) instellen.  

 
14 :34 
28.5’ p- 1 
uit 

 
Menu 01 
Regel 
fan 

 
Menu 02 
Zet 
klok 

 
Menu 02 
Dinsdag 
dag 

10 
menu 02 
tud 
klok 

: 09 
menu 02 
minuten 
klok 

23 
menu 02 
dag 
klok 

10 
menu 02 
maand 
klok 

1 1 
menu 02 
jaar 
klok 
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MENU 03 - SET KLOKTHERMOSTAAT 
 

 
1)  Vanuit 
het 
hoofdmenu..
. 

2)  )  Druk op 
toets 7 om 
het menu te 
openen

3) Toont het 
menu 01

4) Druk op 
toets 2 om 
door de 
menu’s te 
gaan

5) Toont het 
menu 03

6) Druk op 
toets 7 om 
het menu in 
te gaan 

 

      
7)  
Weergegeven 
programmering 
uitgeschakeld 
(UIT)  

8)  Druk op toets 
2 om het 
programmeren 
te starten. 
(AAN)  

9)  Druk op toets 
7 om te 
bevestigen 
 
 

10) Geef de 
starttijd van 
programma 1. 
uit (UIT) 
 

11) Druk op 
toets 2 om het 
programma te 
activeren 
 

12) Toont de 
starttijd van het 
programma 1

 

     
13) Druk op 
toets 7 om de 
starttijd (met 
intervallen van 
10 minuten) te 
wijzigen 

14) Voorbeeld 
de starttijd word 
op 05:00 uur 
ingesteld 
 

15) Druk op 
toets 7 om de 
starttijd te 
bevestigen 
 
 

16) Toond de 
uit tijd van 
programma 1. 
uit (UIT)  
 

17) Druk op 
toets 2 als u de 
tijd wild 
activeren 
 
                               

18) Getoond de 
uit tijd van 
programma 1

 

    
 

  

19) Druk op 
toets 7 om de uit 
tijd te weizigen 
(met intervallen 
van 10 minuten) 
 

20) Voorbeeld 
de uit-tijd word 
op 09:00 uur 
ingesteld 
 
 

21) Druk op 
toets 7 om de 
uit-tijd te 
bevestigen  
 

22)Toont de 
eerste dag van 
de week 
maandag met 
programma 1 

23)Druk op toets 
2 om te beslissen 
of programma 1 
(AAN) voor  die 
dag in te stellen 

24) Druk op 
toets 7 om te 
bevestigen en 
verder te gaan 
naar de 
volgende dag

 

 
 

25)Herhaal 
vanaf stap 
23) tot stap 
24) voor elke 
dag van de 
week ... 

26) … Na 
zondag, ziet 
u het  
programma 
2

27) Herhaal 
vanaf stap 
11) tot stap 
25) voor alle 
3 andere 
programma's

28) 
Wanneer u 
klaar bent, 
drukt u op 
toets 7 om  
te bevestigen   

29) Druk op 
toets 3 om 
terug te 
keren naar 
het 
hoofdmenu 

 
14 :34 
28.5’ p- 1 
uit 

 
Menu 01 
Regel 
fan 

 
Menu 03 
Zet 
chrono 

Off 
Menu 03 
Chrono 
week 

Off 
Menu 03 
Start 
Prog- 1 

00 :00 
menu 03 
start 
prog- 1 

05 :00 
menu 03 
start 
prog- 1 
 

off 
menu 03 
stop 
prog- 1 

00 :00 
menu 03 
stop  
prog- 1 

09 :00 
menu 03 
stop 
prog -1 

Off 
Menu 03 
Maandag 
Prog-1 

Off 
Menu 03 
Start 
Prog- 2 
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MENU 03 - OUTDOOR INSTELLING THERMOSTAAT 
 

1)  Vanuit het 
hoofdmenu … 
 

2) Druk op toets 
7 om het menu 
te openen 

3) Toont het 
menu 01 

4) Druk op toets 
2 om door de 
menu’s te gaan 

5) Toont het 
menu 03 
 

6)  Druk op toets 
7 om het menu 
in te gaan

 
 

7)  
Weergegeven 
programmering 
uitgeschakeld 
(OFF)

8) Druk op toets 
7 om te 
bevestigen 

8) Druk op toets 
3 om terug te 
keren naar 
menu

9 ) Voor kachels 
, sluit de twee 
draden van de 
thermostaat op 
de achterste bus 
.

9 ) Voor inserts 
en blokken , 
sluit twee 
draden van de 
thermostaat op 
de connectoren 
op de kaart .

Volg het 
schema in de 
handleiding van 
de thermostaat.

 
5. MENU 04 – TAAL KIEZEN 
Menu waarmee u kunt kiezen tussen Italiaans (ITA) de standaard, Engels (ENG), Frans (FRE), Duits (DEU). 

 
1)  Toegang tot 
menu 04 (toets 
7 en dan toets, 
2 indrukken)

2) Druk op toets 
7 om het menu 
in te gaan

3) 
Weergegeven 
taal ITA 
(Italiaans)

4) Druk op toets 
2 om de 
gewenste taal te 
selecteren.

5) Druk op 7 om 
te bevestigen

6) Druk op toets 
3 om terug te 
keren naar 
menu

 
 

6. MENU 05 – SELECT SONDE 
Menu waarmee u kunt kiezen tussen de omgevingstemperatuur sensor in de afstandsbediening (TELECOM), of de 
sonde die zich op de achterkant van de kachel (intern) bevind. Wij raden u aan de standaard instellingen aan te 
houden, de temperatuur sonde die zich op de afstandsbediening bevind. 

 Opmerking : De selectie is alleen mogelijk voor apparaten met sonde noodsituatie 
aan boord. 
Voor alle andere apparaten is alleen actief met sonde afstandsbediening ( TELECOM ) . 
 

 
 1)  Toegang tot 
menu 05 (toets 
7 en dan toest, 
2 indrukken) 
 

2)  Druk op toets 
7 om het menu 
in te gaan 
 
 

3)  Toont de 
INTERNE of  
AFSTANDBEDIE
NING sonde 
 
 

4)  Druk op toets 
2 om de 
gewenste sonde 
te selecteren. 
 

5)  Toont de 
INTERNE of  
AFSTANDBEDIE
NING sonde 
 
 

6)  Druk op 7 om 
te bevestigen en 
knop 3 om terug 
te keren naar 
menu  

  

 
14 :34 
28.5‘ p- 1 
uit 

 
Menu 01 
Regel 
fan 

 
Menu 03 
Zet 
chrono 

off 
Menu 03 
chrono 
week 

 
Menu 04 
Kies 
taal 

 
Menu 04 
Taal 
ita 

 
Menu 05 
Kies 
sonde 

 
Menu  0 5 
interne 
SONDe 

 
Menu  0 5 
AFSTANdb 
SONDA 
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7. MENU 06 – STAND BY of STOP&GO 
Menu waarmee u kunt kiezen uit twee instellingen: 
- ON: Als de kachel de ingestelde temperatuur bereikt, weer na een paar minuten uit en automatisch aan wanneer de 
temperatuur  van 2 tot ° -3 ° C daalt van de ingestelde temperatuur (en de veiligheidssituatie het toelaat). 
- OFF (standaard en aanbevolen): Als de kachel de ingestelde kamer temperatuur bereikt, gaat de kachel niet uit, 
maar blijft stationair werken, waarneer de temperatuur daalt 2 ° -3 ° C zal de vermogen weer stijgen. 
 

 
1)  Toegang tot 
menu 06 (toets 
7 en dan,toets 2 
indrukken) 

2)  Druk op toets 
7 om het menu 
in te gaan 

3) Toont de 
instelling UIT of 
AAN 

4) Druk op toets 
2 om de 
instelling te 
selecteren. 

5)  Druk op toets 
7 om te 
bevestigen 
 

 6)  Druk op 
toets 3 om terug 
te keren naar 
menu 

 
 
8. MENU 07 – BUZZER 
Menu waarmee u kunt kiezen of u de 'piepjes' van ontvangst van de afstandsbediening (AAN) te zetten of uit te 
schakelen (UIT). 

1)  Toegang tot 
menu 07 (toets 
7 dan toets 2 
indrukken) 

2)  Druk op toets 
7 om het menu 
in te gaan 

3) Zie de 
instelling UIT of 
AAN 

4) Druk op toets 
2 om de 
instelling te 
selecteren. 

5)  Druk op toets 
7 om te 
bevestigen 
 

 6)  Druk op 
toets 3 om terug 
te keren naar 
menu

 
9. MENU 08 –DE EERSTE KEER PELLET LADEN 
Menu waarmee u kan instellen de EERSTE LADING pellet die de vijzel, transporteert in de verbrandingskamer. 

 Waarschuwing: Dit moet alleen de eerst keer dat de kachel word aangestoken, na 
installatie geburen(of elke keer het vuurbakje van de pellets worden geleegd of 
gereinigen), anders wordt de kachel niet gestart vanwege een gebrek aan brandstof in 
het rooster. 
Dit dient te gebeuren alleen voor het aansteken van de kachel. 
 

1)  Toegang tot 
menu 08 (toets 
7 dan toets 2 
indrukken)

2) Druk op toets 
7 om het menu 
in te gaan

3) Toont de 
instelling UIT of 
AAN

4) Druk op toets 
1 om het pellet 
te laden 

5) Dit duurt 
ongeveer 90 ", 
waarna de vijsel 
stopt

6)Wanneer u klaar 
bent, drukt op toets 
7 en toets 3 om 
terug te gaan naar 
het vorige menu

  

 
Menu 06 
Mode 
Stand-by 

Off 
Menu 06 
Mode 
Stand-by 
 

 
Menu 07 
Mode 
buzzer 

On 
Menu 07 
Mode 
buzzer 
 

 
Menu 08 
Lading 
eerste 

Off 
Menu 08 
P1 voor 
laden 

90’’ 
Menu 08 
Lading 
eerste 
 



AFSTANDSBEDIENING (Rev. 01/07/2014)                                                                                                 NL        89 
 

 

10. MENU 09 – STAND KACHEL 
ALLEEN INSTALLATEUR toegstaand menu dat informatie over de status van het apparaat biedt. 
Hier zijn de waarden die op het display staan aangegeven: 
STATUS 0  =  KACHEL UIT 
STATUS 1  =  KACHEL AAN 
STATUS 2  =  KACHEL WACHT OP VOORVERWARMING of VERBRANDING 
STATUS 3  =  BRAND IN DE KACHEL AAWEZIG 
STATUS 4  =  KACHEL IN WERKING 
STATUS 5  =  BRANDER REINIGING  
STATUS 6  =  KACHEL REINIGING 
STATUS 7  =  KACHEL WACHT OP AFKOELEN IN STAND-BY 
STATUS 8  =  KACHEL OP ALARM GEACTIVEERD 
STATUS 9  =  KACHEL IN ALARM GEHEUGEN 

 
11. MENU 10 – KALIBRATIE TECHNICUS 
ALLEEN BEPERKT VOOR GEAUTORISEERDE SERVICE CENTER menutoets beveiligde toegang. 

 
12. MENU 11 – KALIBRATIE INSTALLATEUR / LEVERANCIER 
Menu BEPERKT ALLEEN VOOR DE INSTALLATEUR / LEVERANCIER beveiligde toegang te drukken. 

 
13. MENU 12 –FAN AAN - UIT (alleen geldig voor de modellen A6 en A8) 

 Let op: Alleen de A6 en A8 laat het uitschakelen van de ventilator mogelijk( OFF ) . 
Bij alle andere modellen is de ventilator altijd  ingeschakeld ( ON ) om oververhitting en 
mogelijke schade te voorkomen 
Menu waarmee u kunt kiezen uit twee instellingen: 
- Fan AAN ingeschakeld. 
- UIT ventilator uit (schakelt automatisch alleen als de rookgastemperatuur hoger is dan de drempel temperatuur van 
250 ° C voor het veilig brengen van de kachel, dan automatisch uit te schakelen).
 

1)  Toegang tot 
de menu 12 
(toets 7 dan, 
toets 2 
indrukken) 

2)  Druk op toets 
7 om het menu 
in te gaan 

3) Toont de 
instelling UIT of 
AAN 
 

4)  Druk op toets 
2 om de 
instelling te 
selecteren. 

5)  Druk op 
toets7 om te 
bevestigen  
 

6)  Druk op toets 
3 om terug te 
keren naar 
menu 

 
14. AANSTEKEN VAN DE KACHEL 
Na juiste installatie van de kachel, moet u het volgende doen om de kachel aan te steken: 
- Vul de pellet tank met pellet 
- Uitvoor de EERSTE LADING zoals in menu 08 is uitgelecht (zie menu 08) alleen voor de eerste keer. 
- Volg de volgende stappen: 

     
1)  De rode toets 
3 ingedrukt 
houden 
gedurend drie 
seconden 

2) Zie het woord 
"ONTSTEKING" 
 
 

3)  Na ongeveer 
10' is de 
weergave van 
"WACHT-
Verwarming" 

4)  Na ongeveer 
1' zal het woord 
"LADEN 
PELLET" 
worden getoont 

5)  Na ongeveer 
3' wordt het 
woord "WACHT 
OP FLAM" 
getoond 

6) Na ongeveer 
4' zal het woord 
"BRAND 
AANWEZING" 
worden getoon

 
Menu 12 
Aanzeten 
fan 

On 
Menu 12 
Aanzeten 
fan 

14.00 
28.5’ p- 1 
starten 

14.00 
28.5’ p- 1 
onsteek 
wacht 

14 :01 
28.5°  P-1 
LAaDEN 
PELLET 

14 :04 
28.5°  P-1 
vuur 
WACHT 

14 :08 
28.5°  P-1 
flam 
AANWEsIg
G 
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7)  Na ongeveer 2 ' verscheind het woord "werking", wat betekent dat de brander is ingeschakeld en de vlam in de 
vuurkamer aawezing is. 
U kunt nu de omgevingstemperatuur instellen. 
De ventilator wordt automatisch geactiveerd wanneer de temepratuur in de kachel voldoende hoog is. 
Tijdens de werking van de kachel wordt weergegeven (ieder uur) het bericht REINIGING VUURPOT dat automatisch 
weer verdwijnt. 

 
15. INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR 
Hiermee stelt u de gewenste kamertemperatuur in . 
Wanneer de temperatuur de ingestelde waarde bereikt,  zal het display MODULATION aangegeven met het woord 
WERK MODULA. 
 

     
1)  Druk op toets 
4 om de 
temperatuur 
menu te openen 

2) Toont de 
temperatuur 
 
 

3)  Druk op toets 
1 om de 
temperatuur te 
verlagen 

4) Druk op toets 
2 om de 
temperatuur te 
verhogen 

5) Druk op toets 
7 om te 
bevestigen 
  

6)  Druk op toets 
3 om terug te 
keren naar 
menu 

 
16. INSTELLEN VAN DE POTENTIE 
Stelt het werkvermogen van de kachel (van waarde 1 tot waarde 5). 
Hoe hoger de potenzie word ingesteld hoe sneller u de ingestelde kamertemperatuur zuld berijken. 
 

     
1)  Druk op toets 
5 om de 
potenzie menu 
te openen 

2) Toont de 
potenzie 
 

3)  Druk op toets 
1 om de 
potentie te 
verlagen 

4) Druk op de 
toets 2 om de 
potentie te 
verhogen 

5) Druk op toets 
7 om te 
bevestigen 
  

6)  Druk op toets 
3 om terug te 
keren naar 
menu 

 
17. CONTROLE VAN DE WATERTEMPERATUUR ( ALLEEN VOOR APPARATEN HYDRO ) 
Hiermee kunt u de gewenste watertemperatuur instellen . De water circulatiepomp wordt in de fabriek afgesteld 
vanaf 45 ° C : En niet onder deze temperatuur, om zo condensatie te voorkomen . 
 

     
1 ) Druk op de 
toets 6 om 
toegang te 
krijgen tot het 
menu 
“watertemperatu
ur “.

2 ) 
Weergegeven 
watertemperatu
ur

3 ) Druk op 1 
om de 
watertemperatu
ur te verlagen .

4 ) Druk op knop 
2 om de 
watertemperatu
ur te verhogen

5 ) Druk op de 7 
toets om te 
bevestigen .

6 ) Druk op de 
knop 3 om terug 
te keren naar 
het menu 

  

14 :34 
28.5°  P-1 
werkt 

 20° 
 
sET  TEMP 
kamer 
 

 05 
 
sET 
POTENZIE 
 

 20° 
 
SET  TEMP 
water 
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18. AFSLUITEN TOESTEL. 
Wanneer u het  apparaat wilt uitschakelen, met de rode knop 3, start de shutdown procedures met behoud van 
draaide ventilator en de rook afzuigkap tot dat de minimumtemperatuur is verzekerd.
 

   

 

1)  hou de rode 
toets  3  ingedrukt 

2)  Toon 
"REINIGEN" 

3) Na 20’ is de 
kachel volledig uit 

 
 

 

 
19. FREQUENTIE WIJZIGING VAN DE AFSTANDBEDIENING 
Om radio-interferentie te voorkomen, voor het geval er andere nabije radio-gestuurde apparaten die dezelfde 
zendfrequentie van uw kachel  gebruiken, moet u de radio-code (de fabriek ingesteld op 0)  veranderen door het 
uitvoeren van de volgende stappen: 
 

 
1)  Druk op de 
toetsen 1 en 2 
voor een paar 
seconden: 

2)  Display 
"KIES UNIT '0 ' 

3)  Druk op knop 
2 om de radio-
code te wijzigen: 
0,1, 2 of 3

4 ) Uitschakelen 
kachels: druk op 
de schakelaar 
aan de 
achterzijde.

5 ) Uitschakelen 
inserts en 
blokken: aan en 
uit door middel 
van de stekker 
te verwijderen 
en opnieuw te 
plaatsen

6) Druk op de 
rode knop 3 
 

 
 
 

 
7)  Display toont 
UNIT 1 
GELADEN (0 of 
1 of 2 of 3)

 
8)  Na 10" 
afstandsbedieni
ng keert terug 
naar het 
hoofdmenu

O

I

14 :15 
28.5°  P-1 
reinigin 
einde 

14 :34 
28.5°  P-1 
UIT 
 

 
Scegli 
Unita’ 0 

 
Eenhijdi 
geladen 

14 :34 
28.5°  P-1 
UIT 
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20. AANSLUITEN DE AFSTANDSBEDIENING OP HET TOESTEL 
In gevallen waarin de radio-communicatie tussen de zender en de kachel niet goed werkt (als gevolg van een hoge 
elektromagnetische vervuiling), is de mogelijkheid om de zender aan te sluiten op de kachel met een optionele kabel 
(apart verkrijgbaar). 

 Waarschuwing : als u de zender wilt aansluiten aan de kachel , moet u de batterijen 
uit de afstandsbediening verwijderen! Stekker van het toestel in de stekker laten. 

 
 
21. INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET CONFIGURATIESCHERM NA EEN 
PANNE.  

 Waarschuwing : ( Indien opgenomen in het  apparaat ). Moet zo worden geplaatst dat 
het zichtbaar en toegankelijk is. 
Het achterpaneel mag alleen worden gebruikt voor nood in geval van breuk of verlies van de afstandbediening. En 
'het hart van de radiobesturing. Om deze reden zijn de activiteiten op het bedieningspaneel beperkt tot slechts 2 
functies: aan / uit stroomschakelaar controle en potenzie van 2 of 5. U kunt niet de huis temperatuur instellen. 
 

›  Knop 3   -   Aan /  Ui t  
Om aan te zetten : druk ongeveer 3 seconden op de RODE knop tot de LED groen oplicht.  
Om het apparaat uit te schakelen : druk ongeveer 3 seconden op de RODE knop tot dat de 
groene LED knippert . . Als de kachel de reinigingscyclus is voltooid , zal de groene LED 
niet meer oplicht. 
›  Led ontvangst     
Led bevestigt de ontvangst van de afstandbediening. 
›  Led alarm    
Als deze led brandt, de kachel konstateerd het bestaan van een fout. Zonder de 
afstandsbediening weet u niet wat de oorzaak van de storing of de bron van het probleem is . 
Als het probleem wordt gegenereerd door het ontbreken van pellets, kunt u resetten door 

deze knop ingedrukt te houden  totdat het rode led uitgaat en de groene led van de toets 
3 knippert. 
Als de fout niet wordt gegenereerd door het ontbreken van pellets, ga dan niet verder met het 
       aansteken van de kachel, maar bel de dichtbijzijnde service center. 

›  Knop 2   -  Power 5 
Hiermee kunt u de potenzie van de kachel tot de waarde 5 instellen 

          Houd de toets 2 voor 3 seconden ingedrukt totdat de led geel wordt  . 

›  Knop 1   -  Power 2 
Hiermee kunt u de potenzie van de kachel tot de waarde 2 instellen 

          Houd de 1 knop voor 3 seconden ingedrukt tot de led geel wordt  . 

14:34
28.5     P- 1
UIT
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22. STORINGEN  
Foutmeldingen weergegeven op de afstandsbediening 

 
Probleem: De brander start niet. 

 Oorzaken: - Het pellet vesel is helemaal leeg . 
- Onvoldoende verbrandingslucht door niet-routinematige 
onderhoudswerkzaamheden 
- Controleer de gloeiplug 
 - Controleer de kenmerken van de pellets. 
- Controleer de drukschakelaar, misschien rookkanaal verstopping of 
slecht functionerende afzuiging. 
- Controleer de thermostaat. 

         
Oplossing: Controleer de aanwezigheid van pellets in de tank. Als het probleem zich blijft 
voordoen, neem contact op met technische dienst. 

 
 Probleem: Het apparaat is te warm 

  Oorzaken: - Het rookkanaal kan zijn verstopt. 
- Aanwezigheid van kleding op de uitlaat deksels van de kachel  
- Installatie van de kachel in een hoek met geen ventilatie 

                                                     -  de externe temperatuursensor defect 
                                                     - Temperatuursensor behuising defect     

     
 
Oplossing:  Controleer  de oorzaak. Om het alarm dat u moet annuleren: 

 

             
1) Draai de beschermdop  2) Druk op dek         3) Schroef de dop er op 
                                                   veiligheidsthermostaat  knop 
                   

 
 Probleem: Het apparaat gaat niet in depressie. 

  Oorzaken:  - Controleer de aansluitingen op de schakelaar en de uitlaat statische druk 
functies.  

- Zorg ervoor dat de deur wordt gesloten en het afdichtingkoort niet zijn versleten. 
- Zorg ervoor dat de deur van de overdruk, die zich boven de 
verbrandingskamer,bevind wordt gesloten. 
- Controleer of de aansluiting tussen het kanaal en de schoorsteen schoon is en 
goed aangesloten. 
 

Oplossing:  Controleer of de oorzaak. Als het probleem zich blijft voordoen,neem contact op 
met technische dienst 

 
 Probleem:  De rookgasafzuiger werkt niet. 
Oorzaken: Controleer de encoder verbindingen en elektrische aansluitingen. 

 
Oplossing:   Controleer de oorzaak. Als het probleem zich blijft voordoen, contact op met 
technische dienst.  

  
 
GEEN 
ontsteek 
ACCENSION

  
 
ZEKERING  
termisch 

  
GEEN 
DEPRESSI 

 
Fan 
stuk 
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Probleem: De pellet valt niet in de vuurkorf. 
Oorzaken: - Zorg ervoor dat de tank gevuld is met pellets. 
      - Controleer de motor of die niet geblokkeerd is. 
      - Zorg ervoor dat de pellets vesel niet wordt geblokkeerd. 
         - Controleer de ECU. 

 
 Oplossing:  Controleer of de oorzaak. Als het probleem zich blijft voordoen, contact op met 
technische  dienst. 

 
Probleem: Verbinding rookgassen 
Cause: - Controleer  de rookgastemperatuur sensor en testen. 
                - Controleer de diepte van de rookgas sonde in het contact. 
 

Oplossing:  Controleer  de oorzaak. Als het probleem zich blijft voordoen, contact op met 
technische dienst 

 
Probleem: De afstandsbediening communiceert niet met de kachel. 
Cause:  - Controleer de AAN / UIT schakelaar achter de kachel 
                - Controleer de zekering (4A) die in de buurt van de AAN / UIT schakelaar zit en de 
                  zekering die in de elektronische regeleenheid zit 

 
Oplossing:  Controleer de oorzaken . Als het probleem aanhoudt , contact opnemen met de 
technische ondersteuning na het uitvoeren van de handelingen van paragraaf 18. 

 
 

 
Probleem: Oververhitting van de kachel 
Cause: - Apparaat verkeerd geplaatst. 
                -  Rook kanaal verstopt. 
                - Jaarlijkse schoonmaak verbrandingskamer niet uitgevoerd. 
 

 
Oplossing:  De jaarlijkse reiniging, van het  apparaat,laten uitvoeren door bevoegd personeel . 

 
Aandacht,  a l leen voor apparaten Hydro 
 

Probleem: Water te heet! 
 
Oplossing:  Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld en komt automatisch weer in dienst 
wanneer het watertemperatuur zijn standaard waarden opnieuw heeft bereikt . 
 

 
 

  
GEEN 
PELLET 
 

  
sonde 
ROOKGAS  
 

  
Cerca 
campo 
 

  
Warm 
rookgas 

  
HOT H20 
 
 


