Gebruiksaanwijzing

ThermicColor 1

(art.nr. 21113)

Elektronische standaard thermostaat
met aanraakscherm “Touch screen” bediening
Specificatie:
Voeding: 3 VDC (2 x AAA batterij)
Max. schakelvermogen: 230VAC- 6Amp.
Instel temperatuur: 5°C tot 35°C
Nauwkeurigheid: ± 0,5°C
Afmeting: 82 (H) x111 (B) x 26 (D)mm.
LCD met kamertemperatuur weergave
Afbeelding 1
Afbeelding 2
0.6

Afbeelding 3
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Installatie:
1. Druk met een kleine schroevendraaier voorzichtig in de opening aan de linker kant van de thermostaat om
deze los te neem van de basisplaat (afbeelding 1).
2. Bevestig de basisplaat op de muur
3. Sluit de 2 draden aan op aansluiting COM en NO (Afbeelding 3).
4. Plaats 2 nieuwe AAA alkaline batterijen in het batterijhuis. Let op + en –.
5. Stel eventueel de voorkeuzeschakelaar voor de schakelnauwkeurigheid in 0.4 of 0.6 °C.
(aan de binnenzijde van het thermostaathuis, zie afbeelding 2). Standaard staat deze op 0,4°C
6. Plaats de thermostaat op de basisplaat door de thermostaat aan de rechterzijkant in de haken te plaatsen
en naar links dicht te scharnieren.
Gebruik van aanraakscherm “Touch Screen” (temperatuur instellen):
Door het aanraak scherm links of rechts aan te raken kunt u de gewenste temperatuur instellen.
De eerste keer dat u het scherm aanraakt gaat het aanraakscherm knipperen.
Nu kunt u de gewenste temperatuur instellen
Links is: temperatuur omhoog

<

>

Rechts is: temperatuur omlaag

Als de thermostaat warmte vragend staat ziet u dit symbool in het scherm:
Garantie: 3 jaar
De ThermicColor1 is een product van Maelok bv onder de merknaam Amfra. Maelok bv verleent op de ThermicColor1 thermostaat,
indien een geldige aankoopbon wordt meegestuurd, gedurende een periode van 3 jaar een volledige garantie op alle fabrieks- en/of
materiaalfouten, inclusief arbeidsloon. Defecten en/of mankementen te wijten aan ondeskundig- of oneigenlijk gebruik of een foutieve
aansluiting vallen buiten deze garantie. De beoordeling hiervan ligt ten alle tijden bij Maelok bv. Retourzendingen kunnen uitsluitend
franco worden aangeleverd, tezamen met de (kopie) aankoopbon en voorzien van contactgegevens een korte omschrijving van het
eventuele mankement. Eventueel meegezonden batterijen worden niet retour gezonden.
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Technische helpdesk
Maandag van 15:30 tot 16:30 uur
Dinsdag t/m donderdag van 11:00 tot 12:00 en van
15:30 tot 16:30 uur vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur.
e-mail: info@dethermostaat.nl
internet: www.dethermostaat.nl
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