Gebruiksaanwijzing

ThermicControl 111

(art.nr. 21111)

Elektronische standaard thermostaat
Specificatie:
Voeding: 3 VDC (2 x AA batterij)
Max. schakelvermogen: 230VAC-10Amp.
Instel temperatuur: 5°C tot 30°C
Nauwkeurigheid: ± 1°C
Afmeting: 85 (H) x 84 (B) x 32 (D)mm.
LCD met kamertemperatuur weergave
Aan / Uit / Nachtverlaging schakelaar
Installatie:
1. Maak de vergrendelschroef aan de onderzijde van de thermostaat los en neem het front van de basisplaat (afbeelding 1).
2. Bevestig de basisplaat op de muur en sluit de 2 draden aan op aansluiting 1 (com) en 3 (off). (Afbeelding 4)
3. Plaats 2 nieuwe AA alkaline batterijen in het batterijhuis. Let op + en –. (Afbeelding 2)
4. Stel de voorkeuzeschakelaar in (aan de binnenzijde van het thermostaathuis) (Afbeelding 3 en 3A).
5. Plaats de thermostaat op de basisplaat door de thermostaat aan de bovenzijde in de haken te plaatsen en naar beneden te scharnieren.
6. Gebruik de vergrendelschroef om de thermostaat vast te zetten.
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Instelling van de voorkeurschakelaar
voor verwarming (afbeelding 3+4):

1,2,3,4

Geen vertraging

Voorkeurschakelaar

Graden C of F
Altijd op “geen vertraging”
Nacht verlaging van 4 °C aan of uit
Verwarmen

Gebruik keuzeschakelaar:
ON OFF De schakelaar aan de onderzijde van de thermostaat kan gebruikt worden als aan/uit schakelaar of als nachtverlaging (-4°C)
schakelaar (zie voorkeurschakelaar afbeelding 3, positie 3)
ON

Thermostaat ingeschakeld met ingestelde temperatuur

OFF

Thermostaat is uitgeschakeld of staat in nachtverlaging (zie voorkeurschakelaar afbeelding 3, positie 3)

Symbolen LCD scherm:

OF = uit

= Aan

= verwarming aan

= Comfort temp.

= Nacht verlaging (– 4°C)

Garantie: 3 jaar
De ThermicControl 111 is een product van Maelok bv onder de merknaam Amfra. Maelok bv verleent op de ThermicControl 111
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.
Maelok bv
Signaal 7
1446 WT Purmerend
Nederland
telefoon: 31 (0) 299 46 37 63
Fax:
31 (0) 299 46 36 79

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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