HANDLEIDING 6 kW KALOR
Pelletkachels.nl Kaagstraat 13 Raalte
BEDIENING op het DISPLAY:


AAN / UIT ZETTEN:
Druk 2 sec. op AAN / UIT.

TEMP. VERHOGEN / VERLAGEN:
Druk op -, daarna kan de temp. hoger / lager ingesteld worden met de + en -.

INSTELLEN BLAAS / VERWARM-STAND:
Druk op +, daarna op + of – om de blaas-stand (POT) te verhogen / verlagen.
Dit kan niet ingesteld worden wanneer de temp. bereikt is (ECO).

AFSTANDS-BEDIENING (optie)

AAN / UIT: 2 sec. drukken, daarna SEND.

TEMP. VERHOGEN / VERLAGEN, daarna SEND.

BLAAS / VERWARM-STAND: 1 streepje is hetzelfde als ECO (ingestelde temp. bereikt), het beste resultaat
wordt gehaald wanneer de kachel wat hoger (2 of 3 streepjes) wordt ingesteld.
wanneer de ingestelde temp. bereikt is.

De kachel zal vanzelf op ECO gaan

AUTOMATISCHE BLAAS / VERWARM-STAND: de kachel zal op zijn hoogste stand gaan blazen totdat de temp.
bereikt is.

SEND: altijd met SEND bevestigen om een verandering op de afstandsbediening naar de kachel te sturen
(piepsignaal klinkt).
KINDER-SLOT: 2 sec. indrukken om te aktiveren of te de-aktiveren.

ECONO: De kachel gaat elke 10 minuten 1 streepje zachter blazen / verwarmen totdat streepje 1 bereikt is. Om dit te (de)aktiveren: 2 sec. drukken en SEND.

TURBO: De kachel zal 30 minuten maximaal gaan blazen / verwarmen, daarna gaat de normale stand weer in werking.

HUIDIGE TIJD INSTELLEN: Deze toets indrukken, met de pijlen naar boven en naar beneden de huidige tijd instellen,
nogmaals KLOK drukken, daarna SEND drukken.

SLEEP FUNKTIE: De kachel zal gedurende 1 uur de temperatuur met 1 graden naar beneden instellen, houdt
SLEEP ingedrukt om te (de-) aktiveren, druk SEND om te bevestigen.
(kan niet in stand AUTO gebruikt worden)

e

PROGRAMMA 1 AAN: Druk op de toets om de 1 tijd AAN te programmeren, druk dan op de pijlen naar boven / beneden
om de tijd in te stellen.

e

PROGRAMMA 1 UIT: Druk op de toets om de 1 tijd UIT te programmeren, druk dan op de pijlen naar boven / beneden
om de tijd in te stellen.


Druk daarna op SEND om de kachel te programmeren.

e

PROGRAMMA 2 AAN / UIT: de 2 tijd programmeren, zie hierboven.

CANCEL: de geprogrammeerde tijden wissen,
druk ON 1 / 2,OFF 1 / 2, dan CANCEL, de tijd zal gewist worden en wederom bevestigen met SEND.

AUTO: de geprogrammeerde tijden elke dag herhalen.

* ONDERHOUD:
Regelmatig de vuurkorf eruit halen, de vuurkorf en brandkamer grondig schoon zuigen.
Vergeet niet, om de ca. 6 weken de metalen plaat bovenin de brandkamer te verwijderen om de overtollige assen te verwijderen.

Zorg ervoor dat de kachel en de afvoer VOOR ELK NIEUW SEIZOEN grondig is gereinigd.
Na het constateren van geen of te weinig onderhoud zal de garantie vervallen.
Uw dealer kan u informeren over het grote en kleine onderhoud.

