Resetten/instellen van een week programma
Houdt de enter knop 6 seconde in. Wanneer de aanduiding Info knippert en u drukt op 1 van
de pijltjes komt er ‘’FR’’ te staan. Als u hier nogmaals op een pijl drukt veranderd de
aanduiding N (no) in Y(yes). Wanneer de Y knippert en u drukt op enter is hij helemaal
gereset en kunt u de datum opnieuw invoeren. Hij onthoud de basis instellingen. Deze kunt
u ten alle tijden wijzigen doormiddel van de programma’s opnieuw in te delen. Dit doet u
door naar het menu te gaan en het linker icoon entert. Doormiddel van de pijl toets slaat u
ON en OFF over en selecteert u nogmaals het programma knop links onder. Nu kunt u 4
tijdvakken instellen verdeeld over de dag en instellen hoe warm het binnen die periode
moet zijn.

Het kopiëren werkt als volgt:
Wanneer u de 4 programma’s hebt ingeregeld en deze wil kopiëren naar andere dagen klikt
u op enter wanneer na programma 4 ‘’Copy’’ verschijnt.
Nu knipperen de dagen, elke dag die u wil kopiëren selecteert u door er op te staan, deze zal
dan knipperen en vervolgens drukt u op enter. De dagen die u niet wil kopiëren slaat u over
met de pijl. De dagen die u hebt gekopieerd zullen in het rijtje verdwijnen. Wanneer u dan
uw dagen gekozen heeft zal ‘’copy’’ weer verschijnen, wanneer u hier op enter drukt is uw
programma ingevoerd.

Om het toestel op uw programma te laten functioneren moet u deze nog wel activeren.
Dit doet u door op de menu knop te drukken en het linker icoontje van programma te
selecteren en vervolgens op ON te drukken.
Nu zal het toestel op uw programma lopen en de graden aanduiden die u ingesteld hebt.
Mocht u dit niet doen dan zal hij nog op de handmatige instellingen functioneren die u
gekozen hebt onder de optie van het handje in uw display. Met deze optie kunt u dus altijd
nog het ingestelde programma’s overrulen wanneer u handmatig een temperatuur wil
instellen voor op kort termijn, hiervoor hoeft u dan niet uw geprogrammeerde programma
aan te passen.

