Gebruiksaanwijzing

Draadloze Programmeerbare kamerthermostaat
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MET AANDACHT TE LEZEN VOOR
ELK GEBRUIK
1 Lees mij
1.1

Welkom

Al meer dan 75 jaar lang wijdt Bulex
al haar energie aan het vinden van de
meest performante verwarmings- en
warmwateroplossingen voor uw welzijn.
Bulex, dat vandaag marktleider is inzake
wandketels en waterverwarmers, biedt
eveneens oplossingen die gebruik maken
van hernieuwbare energie, zonneboilers,
warmtepompen…
De productiesite, in Nantes, staat garant
voor wezenlijke knowhow, kwaliteit en
betrouwbaarheid van de voorgestelde
producten. Een permanente zoektocht
naar uitstekende producten die Bulex
toelaat te anticiperen op uw behoeften en
steeds een voorsprong te behouden.
• Voor meer informatie, aarzel niet ons te
contacteren.

2 Kennismaking met uw toestel
2.1

Beschrijving van het toestel

Dit toestel is een programmeerbare
kamerthermostaat die dient voor het
bedienen van een verwarmings- en/
of koelinstallatie naargelang de
kamertemperatuur waar deze zich
bevindt en op basis van het opgeslagen
verwarmings- en/of koelprogramma
en eventueel met behulp van een
buitenvoeler. De kamerthermostaat regelt
ook de temperatuur van het sanitair warm
water uitgaande van het opgeslagen
programma.

0020094570_01 - 06/10 - Bulex

Bulex heeft speciaal een reeks
toebehoren uitgewerkt om u te helpen
om het beste rendement uit uw toestel te
halen.
2.2

Contact voor meer informatie over
toebehoren

Als aanvuling kan door de installatie van
een buitenvoeler uw kamerthermostaat
de temperatuur van de verwarming
automatisch aanpassen aan de
buitentemperatuur!
• Neem contact op met een vakman
voor meer informatie over de
comforttoebehoren van Bulex.

3 Productdocumentatie
3.1

Documentatie bewaren

• Bewaar deze handleiding in de
nabijheid van uw toestel zodat u
ze later kunt raadplegen. Mocht u
verhuizen, zorg er dan voor dat deze
handleiding bij het toestel blijft zodat
ze beschikbaar is voor de nieuwe
bewoners.
• Lees deze instructies en volg ze
nauwkeurig op voor veilig en efficiënt
gebruik van uw toestel.
Er wordt geen verantwoordelijkheid
of aansprakelijkheid aanvaard voor
beschadiging die voortvloeit uit nietnaleving van de instructies in deze
handleiding.

-3-

MET AANDACHT TE LEZEN VOOR ELK GEBRUIK
3.2

Uitleg van symbolen

a

GEVAAR: risico op letsels.

i

BELANGRIJK: belangrijke
informatie.

4 Veiligheidsaanbeveling
Het CE-keurmerk geeft aan dat
dit toestel werd vervaardigd
volgens de technische
veiligheidsvoorschriften.
De conformiteit van het toestel
met de te respecteren normen
is gewaarborgd.

a

Houd u aan de volgende
aanbevelingen en
veiligheidsvoorschriften:

• Probeer niet het toestel of de
onmiddellijke omgeving ervan
te wijzigen, aangezien dit het
veilig gebruik van het toestel kan
beïnvloeden.
• Voer nooit zelf reparatie of onderhoud
van het toestel uit. Alleen bevoegde
technici mogen aan het toestel werken.
• Laat het toestel niet door kinderen
gebruiken.
Bepaalde verbouwingen kunnen
de werking van uw toestel nadelig
beïnvloeden. Neem voor advies contact
op met de installateur voordat u werken
uitvoert.

a
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Wij raden u aan waakzaam te
zijn bij het instellen van de
warmwatertemperatuur ; het
water kan heet zijn als het uit
de kraan komt.

5 Waarborg / Aansprakelijkheid
5.1

Waarborgvoorwaarden

De kamerthermostaat die u gekozen heeft,
is onderworpen aan veel kwalitatieve
controles. Dit toestel moet geïnstalleerd
worden door een gekwalificeerd vakman
die kan controleren of alle technische
belastingen die verband houden met
de aansluiting van het toestel evenals
de kenmerken van het lokaal waar het
geïnstalleerd is, in acht genomen zijn.
Opdat u optimaal zou kunnen gebruik
maken van de prestaties, dient de werking
van uw kamerthermostaat gecontroleerd
te worden en dient de kamerthermostaat
afgesteld te worden in functie van de
installatie waaraan de thermostaat
aangesloten is.
Bulex waarborgt dit toestel tegen alle
fabricatie- of materiaalfouten gedurende
een periode van TWEE jaar vanaf de
installatie.
Dit toestel werd met de grootste zorg
gefabriceerd en gecontroleerd. Het is
gebruiksklaar (alle regelingen gebeurden
door de fabriek).
De installatie moet noodzakelijkerwijs
gebeuren door een officieel erkende
vakman, overeenkomstig het bijgaande
installatievoorschrift, volgens de regels
van de kunst en met inachtneming
van de officieel geldende normen en
reglementen.
De waarborg dekt de herstelling en/
of de vervanging van stukken die door
Bulex als defect erkend worden, evenals
de daarbij horende werkuren, volgens
de voorwaarden van de boven- en
onderstaande paragrafen. De waarborg
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geldt enkel voor de gebruiker voor
zover hij het toestel gebruikt als goede
huisvader en in normale omstandigheden
die voorzien zijn in de gebruiksaanwijzing.
Behalve bij bijzondere schriftelijke
overeenkomst, is enkel onze dienst na
verkoop Bulex service gemachtigd om de
waarborg te verzekeren en dit enkel op
het grondgebied van België en het Groot
Hertogdom Luxemburg. Indien hiervan
afgeweken wordt, zullen de prestaties van
derden in geen enkel geval ten laste van
Bulex genomen worden.
De waarborg beperkt zich alleen tot
de voorziene prestaties hierboven
beschreven. Om het even welke andere
vordering, van om het even welke aard
(bijvoorbeeld: schadevergoeding voor om
het even welke kosten of schade t.a.v. de
koper of t.a.v. gelijk welke derde, enz.) is
uitdrukkelijk uitgesloten.
De geldigheid van de waarborg is
afhankelijk van de volgende voorwaarden:
-- Deze handleiding en de streepjescode
moeten voorgelegd worden samen
met het toestel dat door de waarborg
wordt gedekt; het verlies ervan doet de
waarborg vervallen.
-- De waarborgbon moet volledig
ingevuld, ondertekend, van een
stempel voorzien en gedateerd zijn
door de erkende installateur. Deze
moet binnen de veertien dagen na
installatie naar Bulex teruggezonden
worden. Indien dit niet gebeurt,
begint de waarborg te tellen vanaf de
fabricatiedatum van het toestel en niet
vanaf de installatiedatum.
-- Het serienummer van het toestel mag
niet veranderd of gewijzigd worden.
-- Het toestel mag geen enkele wijziging
noch aanpassing ondergaan hebben,
buiten deze die eventueel uitgevoerd
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zijn door personeel dat door Bulex
erkend is, met originele wisselstukken
van Bulex, overeenkomstig de
Belgische en G-H Luxemburgse
keuringseisen van het toestel,
-- Het toestel mag zich niet bevinden,
noch geplaatst zijn in een corrosieve
omgeving (chemische producten,
kapsalons, ververijen, enz.).
Een tussenkomst onder waarborg
brengt geen verlenging van de
waarborgperiode met zich mee.
De waarborg is niet van toepassing
wanneer de slechte werking van het
toestel veroorzaakt wordt door:
-- een installatie die niet conform is met
de bovenstaande paragrafen,
-- een oorzaak vreemd aan het toestel
zoals bijvoorbeeld :
- een abnormaal of verkeerdelijk
gebruik, foutieve bediening door de
gebruiker, gebrek aan onderhoud,
kalkaanslag, verwaarlozing, stoten,
vallen, gebrek aan bescherming
gedurende het vervoer, overbelasting,
enz.,
- vorst, overmacht enz.,
- tussenkomst van een niet-bevoegde
persoon,
- elektrolyse,
- het gebruik van niet originele
wisselstukken.
Het bezoek van de dienst na verkoop
gebeurt enkel op aanvraag. Dit is geldig
voor zolang de tussenkomst gebeurt
tijdens de kantooruren. Indien de
tussenkomst gebeurt na de kantooruren,
is een speciaal tarief van toepassing. De
factuur komt ten laste van de persoon
die de tussenkomst aangevraagd heeft;
behalve bij voorafgaandelijk geschreven
akkoord door een derde die vraagt dat de
factuur aan hem gericht zou zijn.
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In geval van betwisting zijn enkel het
Vredegerecht van het 2e Kanton te
Brussel, de Rechtbank van Eerste Aanleg
of de handelsrechtbank, en, zo nodig, het
Hof van Beroep te Brussel bevoegd.
5.2

Gebruik van het toestel /
verantwoordelijkheid van de
fabrikant

b

De bovenstaande
gedetailleerde
waarborgbepalingen zijn van
toepassing onder de volgende
voorwaarden:

-- Het toestel is geïnstalleerd door een
erkend installateur overeenkomstig de
installatievoorschriften.
-- Het toestel wordt gebruikt voor
normaal huishoudelijk gebruik en in
overeenkomst met de bedienings- en
onderhoudsinstructies van de fabrikant.
-- Tijdens de waarborgperiode wordt werk
aan het toestel, service, onderhoud,
reparatie en demontage alleen
uitgevoerd door een erkend installateur.
-- De waarborgperiode wordt
niet verlengd door reparatie of
vervanging van onderdelen tijdens de
waarborgperiode.

b

De fabrikant heeft geen
enkele aansprakelijkheid voor
beschadiging die voortvloeit
uit:

-- Defecten of schade die het resultaat
zijn van een incorrecte of gebrekkige
installatie, niet aangepast onderhoud
of een slechte regeling worden niet
gedekt door de waarborg.
-- defecten in het systeem waarop het
toestel is aangesloten;
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-- defecten veroorzaakt door ongeschikte
vorstbescherming.
-- Elk defect of slechte instelling die het
resultaat is van de wijzigingen in de
eigenschappen van de elektrische
voedingsspanning.
• Voor verdere informatie, consulteer
onze algemene verkoopsvoorwaarden.
Dit toestel is niet geschikt om door
personen (inclusief kinderen) bediend
te worden die fysieke, motorische of
mentale beperkingen hebben en ook
niet door personen met een gebrek aan
ervaring en kennis. Om de veiligheid van
deze personen te garanderen, moeten
zij beroep doen op competente personen
die hen het gebruik van dit toestel kunnen
uitleggen.
• Zorg ervoor dat kinderen niet met dit
toestel spelen.
5.3

Bescherming tegen bevriezing

Het systeem dat het toestel tegen
bevriezing beschermt, zal de verwarming
inschakelen zodra:
-- De temperatuur in de ruimte waar het
toestel geïnstalleerd is onder 5°C daalt
of als de buitentemperatuur onder 3°C
daalt.
Voor een afwezigheid van bepaalde duur:
• Voer de duur van uw afwezigheid in
(zie menu «Afwezigheid»).
Voor een afwezigheid van lange of
onbepaalde duur:
• Deactiveer de verwarmingsfunctie
van het toestel zodat het
verwarmingssysteem zijn eigen
regelingen gebruikt (zie menu «de
verwarming activeren/deactiveren»).
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• Zie de handleiding van het
verwarmingssysteem.

6 Recycling
6.1

Toestel

Het toestel bestaat hoofdzakelijk uit
recycleerbare materialen.
Het toestel dient gerecycleerd te worden
in overeenstemming met de DEEE-richtlijn
(Afval van Elektrisch en Elektronisch
Materiaal) die meer bepaald het volgende
oplegt:
-- de selectieve ophaling van afval van
elektrisch en elektronisch materiaal,
-- de systematische selectieve verwerking
van bepaalde zogenaamde gevaarlijke
onderdelen en substanties,
-- het hergebruik, de recycling en de
nuttige toepassing van DEEE-afval.
Dit symbool betekent dat
dit toestel niet weggegooid
mag worden samen met
huishoudelijk afval, dat het
selectief opgehaald dient
te worden met het oog op
de nuttige toepassing, het
hergebruik en de recycling
ervan.
• Breng dit toestel naar een
verzamelpunt voor de verwerking, de
nuttige toepassing, de recycling van
afval van Elektrisch en Elektronisch
Afval.

i

Door deze richtlijn te
respecteren beschermt u het
milieu, draagt u bij tot het
behoud van de natuurlijke
bronnen en de bescherming
van de menselijke gezondheid.
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6.2

Verpakking

De vakman die het toestel geïnstalleerd heeft,
moet:
-- afval sorteren om recycleerbaar afval
(karton, plastic, ...) te scheiden van niet
recycleerbaar afval (opspanriemen, ...).
-- dit afval elimineren in overeenstemming
met de geldende reglementering.

7 Onderhoud van het toestel
7.1

Reiniging

• Reinig het huis van het toestel met
behulp van een droge of lichtjes
bevochtigde doek.
• Zorg ervoor dat er geen water in het
toestel binnendringt.

i
7.2

Gebruik geen schurende of
andere schoonmaakmiddelen
op basis van een oplosmiddel
om de verf niet te beschadigen.

Wisselstukken

Om de veilige werking van het toestel
en zijn levensduur te garanderen, mag u
uitsluitend originele onderdelen gebruiken
die goedgekeurd zijn door de fabrikant.

8 Neem contact op met uw dienst
na verkoop
• Op de site www.bulex.be
• Uw regionaal bureau dienst na verkoop
van Bulex service
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Toetsen  

Keuzetoets
De toets maakt het volgende
mogelijk:
- De keuze of de regeling
bevestigen.

9 Gebruik van het toestel
9.1

Beschrijving

Overzicht

Toets «terug»
De toets maakt het volgende
mogelijk:
- Naar het vorige menu
terugkeren.
- Naar de vorige regeling
teruggaan.

7
6

Menu-toets
De toets maakt het volgende
mogelijk:
- Naar het hoofdmenu gaan.
- Terugkeren naar het
hoofdscherm (op elk moment).

5

9.3

4

Kamerthermostaat met zijn
wandbevestiging

3
2
1

Legende
1
Wandbevestiging
2
Kamerthermostaat
3
Pijltjestoets (omhoog/omlaag)
4
Keuzetoets
5
Toets «terug»
6
Menu-toets
7
Scherm

9.2

Beschrijving van de toetsen

Toetsen  

Beschrijving
Pijltjestoetsen
(omhoog/omlaag)
De toetsen maken het volgende
mogelijk:
- Door de menu’s lopen.
- De in te stellen waarde verlagen
of verhogen.
- Een functie te activeren (AAN)
of te deactiveren (UIT).
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9.4

Hoofdscherm

9.4.1

9.4.2

Functies van de toetsen

Vanuit het hoofdscherm is het mogelijk:

Beschrijving

Toetsen  

3

4

de kamertemperatuur te wijzigen
als het verwarmingsprogramma
gedeactiveerd is.

5

een tijdelijke wijziging te doen
van een actief programma.
het menu voor een tijdelijke
wijziging te gebruiken als
meerdere programma’s actief zijn
(zie menu tijdelijke wijzigingen).

6

2

7

het toetsenbord te ontgrendelen
door de toets 3 seconden
ingedrukt te houden.

1
Legende
1
Weergavezone voor de huidige
werkwijze
2
Zone voor de weergave van de
berichten
3
Dag van de week
4
Tijd
5
Datum
6
Kamertemperatuur*
7
Door de buitenvoeler gemeten
buitentemperatuur
(als er een voeler is aangesloten)

i

(*) Aandacht: de
gemeten waarde van de
kamertemperatuur kan foutief
zijn wanneer u de thermostaat
in de hand houdt.
De kamerthermostaat voert een
optimale meting uit wanneer
hij in zijn wandbevestiging
geschoven is.
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Beschrijving

een tijdelijke wijziging te
annuleren.
naar het menu gaan voor het
annuleren van de tijdelijke
wijziging als meerdere tijdelijke
wijzigingen actief zijn (zie
tijdelijke wijzigingen).
naar het hoofdmenu gaan.

9.4.3

Overgang van het scherm naar
de waakstand

Het scherm van de kamerthermostaat
gaat na 1 minuut zonder toetsen van het
toetsenbord aan te raken over naar de
waakstand. Het scherm geeft dan geen
informatie meer weer.
Als de vergrendeling geactiveerd is, wordt
deze effectief bij de overgang van de
kamerthermostaat naar de waakstand (zie
vergrendeling van het toetsenbord).
• Druk op een toets van het toetsenbord
om het hoofdscherm opnieuw op te
roepen.
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9.5
9.5.1

Sneltoetsen om naar de tijdelijke
wijzigingen te gaan
Menu tijdelijke wijziging

Resultaat op het hoofdscherm:
Indien geactiveerd

Dit menu wordt weergegeven wanneer
meerdere programma’s geactiveerd zijn.
• Vanuit het hoofdscherm drukt u op de
toetsen
.
Om te annuleren:
• Druk vanuit het hoofdscherm op de
toets
.

• Kies het programma waarop de
tijdelijke wijziging van toepassing is en
bevestig met de toets
.
9.5.2

Tijdelijke wijziging

Deze functie maakt het mogelijk tijdelijk af
te wijken van de lopende programma’s.

• Kies de te annuleren tijdelijke
wijziging(en) en bevestig met de toets
.
9.6

Hoofdmenu

• Druk op de toets
Menu

Cursor verplaatsen
Verplaats de cursor met de
toetsen:

• Leg het volgende vast:

Druk op de toets:
om terug te keren naar het
vorige scherm.

-- de verwarmingstemperatuur;

Selectie met de toets:

-- “activeren” of “deactiveren” voor warm
water en voor de koeling.
• Bevestig met de toets

• Voer de tijd in voor het einde van de
tijdelijke wijziging met de toetsen
en bevestig met de toets
.
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Druk op de toets:

.

om terug te gaan naar het
hoofdscherm (op elk moment)

i

(**) Menu’s beschikbaar
naargelang van de configuratie
van het systeem
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9.7

Verwarming

Menu

9.7.1

Via dit menu kunt u:
de verwarming activeren of
deactiveren

De verwarming activeren of
deactiveren

• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > verwarming > aan/uit

de verwarmingsperiodes
programmeren
het programma (indien
geactiveerd) tijdelijk
wijzigen

Effect van de combinatie van
de functies «verwarming» en
«verwarmingsprogramma»:
Functie
verwarming

Verwarmingsprogramma

UIT

AAN

Geen
verwarming

UIT

UIT

Geen
verwarming

UIT

Verwarming op
een constante
kamertemperatuur

AAN

Verwarming
volgens het
programma

AAN

AAN

Resultaat

• Geef uw keuze opgelicht weer
(activeren of deactiveren) met de
toetsen
en bevestig met de toets
.

• Bevestig de activatie van de
verwarming i.p.v. te koelen (indien deze
geactiveerd is) met de toetsen
en
bevestig met de toets
.

AAN: activeren, UIT: deactiveren
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Resultaat op het hoofdscherm:

Resultaat op het hoofdscherm:

Indien geactiveerd, zal het mogelijk zijn om:

Indien geactiveerd, zal het mogelijk zijn om:

Toetsen

Toetsen

Beschrijving
een constante kamertemperatuur
vast te leggen.

Indien gedeactiveerd

9.7.2

Het verwarmingsprogramma
activeren of deactiveren

• Druk op de toets
> kies dan
op het scherm > verwarming >
programma

Beschrijving
een tijdelijke wijziging uit te
voeren of naar het menu voor
tijdelijke wijziging te gaan.

Indien gedeactiveerd, zal het mogelijk zijn
om:

Toetsen

Beschrijving
een constante kamertemperatuur
vast te leggen.

• Geef uw keuze opgelicht weer
(activeren of deactiveren) met de
toetsen
en bevestig met de toets
.
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9.7.3

De verwarming programmeren

Waarden voor de temperatuurregeling (°C)
minimum

5

aanbevolen

20

maximum

30
(regelbaar bij de installatie)

Fabrieksinstelling:
Van maandag tot vrijdag
Nummer van
de periode

Begin

Einde

Temp.

1

00:00

06:30

16°

2

06:30

22:00

22°

3

22:00

00:00

16°

Begin

Einde

Temp.

1

00:00

07:30

16°

2

07:30

08:30

22°

3

08:30

18:00

16°

4

18:00

22:00

16°

5

22:00

00:00

16°

Zondag
Nummer van
de periode

De programmatie van een dag begint met
00:00, met een maximum van 7 periodes
over 24 uur.
• Verhoog of verlaag de waarde met de
toetsen
tot de gewenste waarde
voor de kamertemepratuur wordt
weergegeven en bevestig met de toets
.
• Bepaal het einde van de periode met
de toetsen
en bevestig met de
toets
.
• Herbegin de programmatie als u
andere periodes wenst.
Om een regeling te wijzigen:

Zaterdag
Nummer van
de periode

Om een werkingsbereik te programmeren:

Begin

Einde

Temp.

1

00:00

07:30

15°

2

07:30

23:00

20°

3

23:00

00:00

15°

• Druk op de toets
> kies dan
op het scherm > verwarming >
programma > vastleggen > kies een
dag

• Gebruik de toetsen
(achteruit)
of
(vooruit) om de betrokken
regeling opgelicht weer te geven.
• Wijzig een temperatuur of een tijd met
de toetsen
en bevestig met de
toets
.
Een tijdsbalk annuleren:
Annuleren doet u:
-- balk per balk,
-- van de laatste naar de eerste balk.
• Druk op de toets
om de laatste
ingestelde tijdsbalk te markeren.

• Druk op de toets
.
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Het display verandert automatisch in
en wist de geprogrammeerde
temperatuur.

• Kies de functie (een dag kopiëren) en
bevestig met de toets
.
De instelling van de vorige tijdsbalk is van
toepassing tot
.
• Bevestig met de toets
of
annuleer een andere tijdsbalk.
Een andere tijdsbalk annuleren:
• Druk op de toets
om de vorige
tijdsbalk te markeren en voer de
procedure opnieuw uit.

• Kies de te kopiëren dag met de toetsen
en bevestig met de toets
.

Een dag kopiëren
Deze functie maakt het mogelijk de
regelingen van een dag toe te passen op
andere dagen.
Ze maakt het mogelijk de gekozen dag te
kopiëren:
-- naar een dag van de week,
-- naar alle werkdagen van de week
(van maandag tot vrijdag),

• Kopieer een dag of een groep dagen
naar keuze door te kiezen met de
toetsen
en bevestig met de toets
.

-- naar een volledige week
(van maandag tot zondag).
Na een dag geprogrammeerd te hebben,
keert u automatisch terug naar het scherm
voor de keuze van de te programmeren
dag.

- 14 -
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9.7.4

Het verwarmingsprogramma
tijdelijk wijzigen

Deze functie maakt het mogelijk om
tijdelijk van het lopende programma af te
wijken.

Resultaat op het hoofdscherm:
Indien geactiveerd, zal het mogelijk zijn om:

Druk op de toets
> kies dan op het
scherm > verwarming > tijdel. wijzig. >
vastleggen

Toetsen

Beschrijving
het verwarmingsprogramma
tijdelijk te wijzigen.

• Leg de gewenste temperatuur vast met
de toetsen
en bevestig met de
toets
.
• Voer de tijd in voor het einde van de
tijdelijke wijziging met de toetsen
en bevestig met de toets
.
Om te annuleren:

naar het menu tijdelijke wijziging
te gaan als er meerdere
programma's actief zijn
(verwarming en warm water).
de actieve tijdelijke wijziging van
het verwarmingsprogramma te
annuleren.
naar het menu te gaan voor
het annuleren van de tijdelijke
wijziging indien er meerdere
tijdelijke wijzigingen actief zijn
(verwarming en warm water), (zie
tijdelijke wijzigingen).

• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > verwarming > tijdel.
wijzig. > deactiveren (uit)
Het is ook mogelijk vanuit het
hoofdscherm de tijdelijke wijziging te
annuleren (zie tijdelijke wijzigingen).

0020094570_01 - 06/10 - Bulex
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9.8

Warm water**

Menu

Via dit menu kunt u:

i

het programma voor het
opwarmen van het sanitair
warm water activeren of
deactiveren

Naargelang van de generator
onderbreekt de deactivatie het
opwarmen alleen of ook de
hele warmwaterproductie (zie
de installatiehandleiding van
de generator).

de temperatuur van
het sanitair warm water
instellen
periodes van het opwarmen
van het sanitair warm water
programmeren
het programma (indien
geactiveerd) tijdelijk
wijzigen

i

(**) Menu’s beschikbaar
naargelang van de configuratie
van het systeem

De activatie van de functie
opwarmen van het sanitair
warm water is nodig om een
programma te parametriseren.

9.8.1

Het opwarmen van het sanitair
warm water activeren of
deactiveren

• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > warm water > aan/uit

Effect van de combinaties van de functies
opwarmen van het sanitair warm water en
het oplaadprogramma:
Opw.
warm
water

Programma
opwarmen

UIT

AAN

UIT

UIT

AAN

AAN

Resultaat

Niet opwarmen

UIT

Constant
opwarmen
zonder
programma

AAN

Opwarmen
volgens
het programma

• Geef uw keuze opgelicht weer
(activeren of deactiveren) met de
toetsen
en bevestig met de toets
.
9.8.2

De temperatuur van het water
regelen

Waarden voor de temperatuurrregeling (°C)
minimum

38

aanbevolen

55

maximum

55
(regelbaar bij de installatie)

AAN: activeren, UIT: deactivere

i

We verwijzen u naar de
gebruiksaanwijzing van de
generator voor de toegelaten
periodes voor de regeling.

• Druk op de toets
> kies dan op het
scherm > warm water > temperatuur
- 16 -
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9.8.4

Het opwarmen van het sanitair
warm water programmeren

Fabrieksinstelling:
Van maandag tot vrijdag

• Verhoog of verlaag de waarde met
de toetsen
tot de gewenste
temperatuur van het water wordt
weergegeven en bevestig met de toets
.
9.8.3

Het programma voor het
opwarmen van het sanitair
warm water activeren of
deactiveren

• Druk op de toets
> kies dan op het
scherm > warm water > programma >

• Geef uw keuze opgelicht weer met de
toetsen
en bevestig met de toets
.

Nummer
van de
periode

Begin

Einde

Activeren

1

00:00

06:00

UIT

2

06:00

06:30

AAN

3

06:30

17:30

AAN

4

17:30

18:00

AAN

5

18:00

23:00

AAN

6

23:00

00:00

UIT

Zaterdag
Nummer
van de
periode

Begin

Einde

Activeren

1

00:00

06:00

UIT

2

06:00

06:30

AAN

3

06:30

17:30

AAN

4

17:30

18:00

AAN

5

18:00

23:00

AAN

6

23:00

00:00

UIT

Zondag
Nummer
van de
periode

Begin

Einde

Activeren

1

00:00

06:00

UIT

2

06:00

06:30

AAN

3

06:30

17:30

AAN

4

17:30

18:00

AAN

5

18:00

23:00

AAN

6

23:00

00:00

UIT

• Druk op de toets
> kies dan
op het scherm > warm water >
programma > vastleggen > een dag
kiezen.
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Om een werkingsbereik te programmeren:
De programmatie van een dag begint met
00:00, met een maximum van 7 periodes
over 24 uur.
• Activeer of deactiveer het opwarmen
met de toetsen
en bevestig met de
toets
.

• Druk op de toets
.

) voor weergave.

Het display verandert automatisch in
en wist de geprogrammeerde
temperatuur.

• Bepaal het einde van de periode met
de toetsen
en bevestig met de
toets
.
• Herbegin de programmeerbewerkingen
als u andere werkingsperiodes wenst.
Om een regeling te wijzigen:
• Gebruik de toetsen
(achteruit)
of
(vooruit) om de betrokken
regeling opgelicht weer te geven.
• Wijzig de regeling voor het opwarmen
van het water of een uur met de
toetsen
en bevestig met de toets
.
Een tijdsbalk annuleren:
Annuleren doet u:
-- balk per balk,
-- van de laatste naar de eerste balk.
• Druk op de toets
om de laatste
ingestelde tijdsbalk te markeren.

De instelling van de vorige tijdsbalk is van
toepassing tot
.
• Bevestig met de toets
of
annuleer een andere tijdsbalk.
Een andere tijdsbalk annuleren:
• Druk op de toets
om de vorige
tijdsbalk te markeren en voer de
procedure opnieuw uit.
Een dag kopiëren
Deze functie maakt het mogelijk de
regelingen van een dag toe te passen op
andere dagen.
Ze maakt het mogelijk de gekozen dag te
kopiëren:
-- naar een dag van de week;
-- naar alle werkdagen van de week
(van maandag tot vrijdag);
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-- naar een volledige week
(van maandag tot zondag).
Na een dag geprogrammeerd te hebben,
keert u automatisch terug naar het scherm
voor de keuze van de te programmeren
dag.

9.8.5

Het programma voor het
opwarmen van het sanitair
warm water tijdelijk wijzigen

Deze functie maakt het mogelijk om
tijdelijk van het lopende programma af te
wijken.
• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > warm water > tijdel.
wijzig. > vastleggen

• Kies de functie (een dag kopiëren) en
bevestig met de toets
.
• Activeer of deactiveer het opwarmen
met de toetsen
en bevestig met de
toets
.
• Bepaal de tijd van het einde van de
tijdelijke wijziging met de toetsen
en bevestig met de toets
.
• Kies de te kopiëren dag met de toetsen
en bevestig met de toets
.

Om te annuleren:
• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > warm water > tijdel.
wijzig. > deactiveren (uit)
Het is ook mogelijk vanuit het
hoofdscherm de tijdelijke wijziging te
annuleren (zie tijdelijke wijzigingen).

• Kopieer naar een dag of een groep
dagen naar keuze met de toetsen
en bevestig met de toets
.

0020094570_01 - 06/10 - Bulex
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Resultaat op het hoofdscherm:
Indien geactiveerd, zal het mogelijk zijn om:

9.9

Koeling**

Deze functie maakt het mogelijk te koelen.
Menu

Via dit menu kunt u:
de koeling activeren of
deactiveren
de werkingsperiodes voor
de koeling programmeren

Toetsen

het programma (indien
geactiveerd) tijdelijk
wijzigen

Beschrijving

de gewenste
koeltemperatuur regelen

het programma voor het
opwarmen van het sanitair warm
water tijdelijk te wijzigen.
naar het menu tijdelijke wijziging
te gaan indien meerdere
programma's actief zijn
(opwarmen van het sanitair warm
water en verwarming/koeling).
de actieve tijdelijke wijziging
van het programma voor het
opwarmen van het sanitair warm
water te annuleren.
naar het menu voor het annuleren
van de tijdelijke wijziging te
gaan indien meerdere tijdelijke
wijzigingen actief zijn (opwarmen
van het sanitair warm water en
verwarming/koeling) (zie tijdelijke
wijzigingen).

i

(**) Menu’s beschikbaar
naargelang van de configuratie
van het systeem

Effect van de combinaties van de functies
koeling en koelprogramma:
Functie
koelen

Programma
koelen

UIT

AAN

Geen koeling

UIT

UIT

Geen koeling

UIT

Koelen met
een constante
watertemperatuur
(geregeld door de
installateur).

AAN

Resultaat

Koelen volgens
het programma.
(kamertemperatuur
geregeld door de
gebruiker)
AAN

AAN

Uitschakeling
van de koeling
wanneer de
kamertemperatuur
boven de
ingestelde waarde
gestegen is.

AAN: activeren, UIT: deactiveren

- 20 -
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9.9.1

De koeling activeren of
deactiveren

9.9.2

Het koelprogramma activeren
of deactiveren

• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > koelen > aan/uit

• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > koelen > programma

• Geef uw keuze opgelicht weer met de
toetsen
en bevestig met de toets
.

• Geef uw keuze opgelicht weer
(activeren of deactiveren) met de
toetsen
en bevestig met de toets
.
Resultaat op het hoofdscherm:
Indien geactiveerd, zal het mogelijk zijn om:

• Bevestig de activatie van het koelen
i.p.v. de verwarming (indien deze
geactiveerd is) met de toetsen
en
bevestig met de toets
.
Resultaat op het hoofdscherm:
Indien geactiveerd

Toetsen

Beschrijving
een tijdelijke wijziging uit te
voeren of naar het menu voor
tijdelijke wijziging te gaan.

Indien gedeactiveerd

0020094570_01 - 06/10 - Bulex
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9.9.3

De koeling programmeren

Fabrieksinstelling:

De programmatie van een dag begint met
00:00, met een maximum van 7 periodes
over 24 uur.

Van maandag tot vrijdag
Nummer
van de
periode

Begin

Einde

Activeren

1

00:00

06:30

UIT

2

06:30

08:30

AAN

3

08:30

18:00

UIT

4

18:00

22:00

AAN

5

22:00

00:00

UIT

Zaterdag
Nummer
van de
periode

Begin

Einde

Activeren

1

00:00

08:30

UIT

2

08:30

22:00

AAN

3

22:00

00:00

UIT

Zondag
Nummer
van de
periode

Begin

Einde

Om een werkingsbereik te programmeren:

Activeren

• Activeer of deactiveer de koeling met
de toetsen
en bevestig met de
toets
.
• Bepaal het einde van de periode met
de toetsen
en bevestig met de
toets
.
• Herbegin de programmeerbewerkingen
als u andere werkingsperiodes wenst.
Om een regeling te wijzigen:
• Gebruik de toetsen
(achteruit)
of
(vooruit) om de betrokken
regeling opgelicht weer te geven.
• Wijzig de regeling van de koeling
of een tijd met de toetsen
en
bevestig met de toets
.
Een tijdsbalk annuleren:
Annuleren doet u:

1

00:00

08:30

UIT

2

08:30

22:00

AAN

-- balk per balk,

3

22:00

00:00

UIT

-- van de laatste naar de eerste balk.

• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > koelen > programma >
vastleggen > een dag kiezen.

• Druk op de toets
om de laatste
ingestelde tijdsbalk te markeren.

• Druk op de toets
.
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Het display verandert automatisch in
en wist de geprogrammeerde
temperatuur.

• Kies de functie (een dag kopiëren) en
bevestig met de toets
.
De instelling van de vorige tijdsbalk is van
toepassing tot
.
• Bevestig met de toets
of
annuleer een andere tijdsbalk.
Een andere tijdsbalk annuleren:
• Druk op de toets
om de vorige
tijdsbalk te markeren en voer de
procedure opnieuw uit.

• Kies de te kopiëren dag met de toetsen
en bevestig met de toets
.

Een dag kopiëren
Deze functie maakt het mogelijk de
regelingen van een dag toe te passen op
andere dagen.
Ze maakt het mogelijk de gekozen dag te
kopiëren:
-- naar een dag van de week,
-- naar alle werkdagen van de week
(van maandag tot vrijdag),

• Kopieer naar een dag of een groep
dagen naar keuze met de toetsen
en bevestig met de toets
.

-- naar een volledige week
(van maandag tot zondag).
Na een dag geprogrammeerd te hebben,
keert u automatisch terug naar het scherm
voor de keuze van de te programmeren
dag.
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9.9.4

Tijdelijk het koelprogramma
wijzigen

Deze functie maakt het mogelijk om
tijdelijk van het lopende programma af te
wijken.

Resultaat op het hoofdscherm:
Indien geactiveerd, zal het mogelijk zijn om:

Druk op de toets
> kies dan op het
scherm > koelen > tijdel. wijziging. >
vastleggen
Toetsen

Beschrijving
tijdelijk het koelprogramma te
wijzigen
naar het menu voor tijdelijke
wijziging te gaan indien meerdere
programma's actief zijn (koeling
en warm water).

• Activeer of deactiveer de koeling met
de toetsen
en bevestig met de
toets
.

de actieve tijdelijke wijziging van
het koelprogramma te wijzigen
naar het menu te gaan voor
de annulering van de tijdelijke
wijziging indien meerdere tijdelijke
wijzigingen actief zijn (koeling
en warm water), (zie tijdelijke
wijzigingen).

• Bepaal de tijd van het einde van de
tijdelijke wijziging met de toetsen
en bevestig met de toets
.
Om te annuleren:
• Druk op de toets
> kies dan
op het scherm > koelen > tijdel.
wijziging. > deactiveren (uit)
Het is ook mogelijk vanuit het
hoofdscherm de tijdelijke wijziging te
annuleren (zie tijdelijke wijzigingen).

9.9.5

De temperatuur regelen

Deze functie maakt het mogelijk de
gewenste temperatuur te regelen. Het
systeem zorgt voor de automatische
aanpassing van de temperatuursinstelling
aan de weersomstandigheden.
Waarden voor de temperatuurregeling (°C)
minimum

24

aanbevolen

24

maximum

30

• Druk op de toets
> kies dan op het
scherm > koelen > temperatuur
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De voorgestelde temperatuur tijdens een
afwezigheid bedraagt:
-- 12°C als de verwarming geactiveerd is,
-- 5°C als verwarming gedeactiveerd is.

• Verhoog of verlaag de waarde met
de toetsen
tot de gewenste
temperatuur voor het begin van het
koelen wordt weergegeven en bevestig
met de toets
.
9.10 Afwezigheid
Menu

Via dit menu kunt u:
een afwezigheidsperiode
configureren

de werkwijze "afwezigheid"
activeren of deactiveren

Herinnering: de vorstbeveiliging van het
toestel bestuurt de inschakeling van de
verwarming zodra de kamertemperatuur
in het lokaal waar het toestel is
aangebracht onder 5°C daalt of als de
buitentemperatuur onder 3°C daalt.
De warmwaterproductie is
gedeactiveerd**.

i

(**) Alleen weergegeven als
de functie «warm water»
geactiveerd is

Resultaat op het hoofdscherm:
Indien geactiveerd

9.10.1 Een afwezigheidsperiode
configureren
• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > afwezigheid > bepalen

9.10.2 Een afwezigheidsperiode
deactiveren
• Druk op de toets
> kies dan
op het scherm > afwezigheid >
uitschakelen

• Bepaal het begin en het einde van
uw afwezigheid (dag en uur) met de
toetsen
en bevestig met de toets
.
• Vergeet niet de kamertemperatuur in te
stellen met de toetsen
en bevestig
met de toets
.
0020094570_01 - 06/10 - Bulex
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9.11 Parameters
Menu

Via dit menu kunt u:
de datum en de tijd instellen

9.11.2

De tijd instellen

• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > parameters > uur

de taal kiezen
de naam
van het toestel aanpassen
de
vergrendeling van het
toetsenbord activeren of
deactiveren
de helderheid en het
contrast van het scherm
aanpassen

• Voer de huidige tijd in met de toetsen
en bevestig met de toets
.

terugkeren naar de
fabrieksinstellingen

9.11.3

informatie weergeven:
zone, type en versie
van de software van de
kamerthermostaat

9.11.1

De taal van de menu’s kiezen

• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > parameters > taal

De huidige datum instellen

• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > parameters > datum

Om extra talen weer te geven:
• Selecteer op het scherm > andere

• Stel het weergaveformaat van de
huidige datum in met de toetsen
en
bevestig met de toets
. U kunt
kiezen tussen de fabrieksinstelling dag/
maand/jaar en jaar/maand/dag.
• Voer de huidige datum in met de
toetsen
en bevestig met de toets
.
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bevestig met de toets

.
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9.11.4

Naam van het toestel

• Druk op de toets
> kies dan
op het scherm > parameters >
toestelnaam

• Geef uw keuze opgelicht weer met de
toetsen
en bevestig met de toets
.
Resultaat op het hoofdscherm:
• Kies elk teken van de naam van het
toestel met de toetsen
en bevestig
met de toets
.

Indien geactiveerd, zal het mogelijk zijn om:

Resultaat op het hoofdscherm:
Indien geactiveerd

Toetsen

Beschrijving
het toetsenbord tijdelijk te
ontgrendelen door 3 seconden
lang op de toets te drukken.

9.11.5

De automatische vergrendeling
van het toetsenbord activeren
of deactiveren

Deze functie maakt het mogelijk de
automatische vergrendeling van het
toetsenbord te activeren of te deactiveren.
De vergrendeling gebeurt door de
overgang naar de waakstand van de
kamerthermostaat.

De automatische vergrendeling van het
toetsenbord definitief deactiveren.
• Deactiveer de automatische
vergrendeling van het toetsenbord
vóór de volgende overgang naar de
waakstand van de kamerthermostaat.

• Druk op de toets
> kies dan
op het scherm > parameters >
vergrendeling toetsenbord
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9.11.6

Scherm

• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > parameters > scherm >

9.11.8

Algemene informatie over de
kamerthermostaat

Met deze functie kunt u de volgende
informatie weergeven: zone, type en
softwareversie.
• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > parameters > Info

• Geef uw keuze opgelicht weer
(helderheid of contrast) met de toetsen
en bevestig met de toets
.

• Regel uw scherm met de toetsen
en bevestig met de toets
.
9.11.7

Terugkeren naar de
fabrieksinstellingen

• Druk op de toets
> kies dan op
het scherm > parameters > reset

b
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Het terugkeren naar
de fabriekswaarden
is onomkeerbaar. De
aangepaste configuratie van
de kamerthermostaat zal
volledig verloren gaan.
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Waarschuwing

10 Problemen oplossen

Zie handleiding
van de generator
om de druk in het
verwarmingssysteem te
verhogen.

In dit hoofdstuk worden alle foutcodes
die in het display kunnen verschijnen,
aangegeven met de geschikte
oplossingen die MOGEN worden
uitgevoerd door de GEBRUIKER om
de werking van het toestel te herstellen
(corrigerende handeling: ...). Andere
foutcodes MOETEN worden opgelost door
een erkend installateur.

Bel het telefoonnummer
dat op het scherm
verschijnt.

• Als na het uitvoeren van deze
standaardoplossing uw toestel
nog steeds niet werkt, laat u het
uitgeschakeld en neemt u contact op
met uw erkend installateur.
Waarschuwing

Te volgen werkwijze
Controleer of het
verwarmingssysteem
onder spanning staat.
Zie handleiding van de
generator.

Te volgen werkwijze

Geen weergave
op het scherm
van de
kamerthermostaat

Controleer of:
- de batterijen van de
kamerthermostaat goed
werden aangebracht in
het batterijvak
- de polariteit van
de batterijen niet
omgekeerd is
- de batterijen niet leeg
zijn. Als dit het geval is,
vervang ze dan door
nieuwe.

Vervang de batterijen
volgens de instructies
(zie vervanging van de
batterijen).

Zie handleiding van
de generator voor het
herinitialiseren van de
generator.
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11 Vervanging van de batterijen
4

3
Wanneer het bericht «batterijen bijna leeg
- vervang de batterijen» verschijnt op het
hoofdscherm, gaan de batterijen ongeveer
nog een maand mee.

C
2

Opmerkingen:
-- Als de batterijen niet tijdig vervangen
worden, werkt de generator
zonder rekening te houden met de
kamerthermostaat.
-- De regelingen van het toestel worden
bewaard tijdens het vervangen van de
batterijen
-- Maak het batterijvakje schoon vooraleer
nieuwe batterijen aan te brengen.
-- Meng geen gebruikte batterijen met
nieuwe of met batterijen van een ander
type.
-- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
-- Stel de batterijen niet bloot aan
overmatige warmte of aan vuur,
probeer ze nooit open te maken, en
zorg ervoor dat ze niet kortgesloten
worden.
-- Als het elektrolyt lekt en in contact komt
met de huid of met kleding, dan moet u
deze onmiddellijk met water afspoelen.
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A
1

B
Legende
1
Luikje van het batterijvakje
2
Batterijen
3
Batterijvakje
4
Kamerthermostaat

• Verwijder het luikje van het batterijvak
(1) van de kamerthermostaat (4) en
voer de bewerkingen in de opgegeven
volgorde van (A) tot (C) uit.
• Verwijder de lege batterijen (2).
• Vervang de gebruikte batterijen door
nieuwe van het type ALKALINE «AA
LR6» en let daarbij op de polariteit
(«+»-en «-»-richting).

i

De batterijen mogen niet
meegegeven worden met
het huishoudelijk afval, maar
moeten afgedankt worden
volgens de van kracht zijnde
reglementering.
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12 Onderhoud van het toestel
12.1 Reiniging
• Reinig het huis van het toestel met
behulp van een droge of lichtjes
bevochtigde doek.
• Zorg ervoor dat er geen water in het
toestel binnendringt.

i

Gebruik geen schurende of
andere schoonmaakmiddelen
op basis van een oplosmiddel
om de verf niet te beschadigen.

12.2 Wisselstukken
Om de veilige werking van het toestel
en zijn levensduur te garanderen, mag
u uitsluitend originele wisselstukken
gebruiken die goedgekeurd zijn door de
fabrikant.

13 Neem contact op met uw dienst
na verkoop
• Op de site www.bulex.be
• Uw regionaal bureau dienst na verkoop
van Bulex service
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