
Aanwijzingen voor de gebruiker
Zo stelt u uw c.v. toestel in bedrijf:

1. Controleer of de waterdruk van de installatie voldoende 
is. De manometer moet minimaal op 0,8 bar staan. 

 Zonodig de installatie (bij)vullen tot 1,5 bar.
2. Schakel de elektriciteit naar het toestel in.
3. Open de gashoofdkraan.
4. Stel de kamerthermostaat of regeling in op de gewenste 
 waarde.

Weergave op het display

In het   venster wordt de c.v.-watertemperatuur weerge-
geven. In het ‘code’ venster wordt de bedrijfssituatie van het 
toestel weergegeven. De volgende bedrijfscodes zijn mogelijk:

0. toestel is in rusttoestand, er is geen warmtevraag.
1. voorventileren of naventileren.
2. ontsteking van de brander.
3. toestel brandt voor de c.v.
4. toestel brandt voor warmwaterbedrijf.
5. toestel wacht op juist toerental van de ventilator
6. toestel is uit omdat de aanvoertemperatuur hoger is dan 
 de gewenste aanvoertemperatuur (tijdens c.v.-bedrijf).
7. de pomp draait na over de c.v.
8. de pomp draait na over de boiler.
9. toestel is uit omdat de aanvoertemperatuur hoger is 
 dan de gewenste aanvoertemperatuur 
 (tijdens warmwaterbedrijf).
b. toestel is uit op een interne beveiliging en komt  
 automatisch weer in bedrijf.

Werking bedieningstoetsen

Door de toetsen onder de symbolen in te drukken en gedu-
rende 2 seconden ingedrukt te houden, krijgen ze een schake-
laarfunctie. 
De symbolen hebben in combinatie met een rood of groen 
lampje de volgende betekenis:

Branderschakelaar c.v.-bedrijf.
• rode lamp aan: c.v.-bedrijf uitgeschakeld.
• rode lamp uit: c.v.-bedrijf ingeschakeld.

Branderschakelaar warmwaterbedrijf.
• rode lamp aan: warmwaterbedrijf uitgeschakeld.
• rode lamp uit: warmwaterbedrijf ingeschakeld.

Pompregeling.
• groene lamp aan: pomp draait continu.
• groene lamp uit: pomp draait volgens de interne 
 regeling van het toestel.

Handbedrijf / automatisch bedrijf.
• groene lamp aan: het toestel werkt op handbedrijf.
• groene lamp uit: het toestel reageert op externe 
 warmtevraag (b.v. van een kamerthermostaat).

Zo handelt u bij een storing

U kunt, voordat u een installateur te hulp roept, eerst zelf controle-
ren of:
1. De gaskraan geopend is;
2. De kamerthermostaat of regeling voldoende hoog is ingesteld;
3. Het toestel in storing staat; in dit geval knipperen de cijfers 
 op het display. 

Noteer altijd alvorens te resetten nauwkeurig de complete 
knipperende storingscode.
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