
Bedienen op stap RF ontvanger op UMR inschakelen
UMR 1 Toets OK.

2 Toets 3x pijl naar beneden naar "Niveau code".

3 Toets OK.

4 Toets met behulp van de pijltjestoetsen de code 8502 in.

5 Toets OK = toegang niveau Monteur

6 Toets 1x pijl naar omhoog = Communicatie

7 Toets 3x pijl naar rechts = menu RF-T mode. standaard = UIT.

8 Toets 1x pijl naar omhoog = mode Aan

9 Toets OK. => wijzigingen opslaan. standaard = JA

10 Toets OK.

11 Signalerings LED RF ontvanger aan brandt.

ga door op de UMR!

RF-T thermostaat aanleren
UMR 12 Toets 1x pijl omlaag = Aanleren (thermostaat code aftasten) 

nog geen OK  drukken (pas in stap 25)

ga door op de thermostaat!

Thermostaat 13 Plaats batterijen in de thermostaat. Display laat informatie zien.

14 Vul de gevraagde gegevens in m.b.t. taal / jaar / maand / dag / tijd.      Bevestig deze steeds met OK 

5 seconden wachten svp

15 Druk op toets INFO.

16 Druk op toets MODE.

17 Toets 4x pijl naar links = Instellingen

18 Toets OK 

19 Toets 1x pijl naar links = Service

20 Toets OK 

21 Toets 3x pijl naar links = HF instelling

22 Toets OK = HF-test

23 Toets 1x pijl naar links. = Codering

ga door op de UMR!

UMR 24 Toets OK => activeer "thermostaat code aftasten"

ga door op de thermostaat!

Thermostaat 25 Toets OK   =  Code zenden

ga door op de UMR!

Op display UMR.
UMR 26 Thermostaat gevonden. Nr.xxxx  Deze code noteren SVP ( TIP: achterop thermostaat schrijven)

27 Toets OK.

28 Code van de RF-T thermostaat staat vermeld in linker tabel. → selecteer betreffende thermostaat.

 Indien de eerder genoemde code niet wordt  weergegeven dan de thermostaat opnieuw aanleren.

Eerst 1x pijl naar links, toets OK, daarna zie stap 12 en daarna stap 24 en verder

29 Toets 2x pijl naar rechts →  selecteer betreffende thermostaat ingang middels pijltoetsen omhoog/omlaag 

30 Toets OK (wijzigingen opslaan) standaard = JA.

31 Toets OK = koppeling is toegewezen aan gekozen thermostaat ingang.

Indien meer RF-thermostaten benodigd zijn => stap 32  anders 5x pijl naar links = hoofdscherm.

ga door op de UMR!

Volgende RF-T thermostaat aanleren.
UMR 32 Toets 2x pijl naar links = Aanleren

ga door op de volgende thermostaat!

Thermostaat 33 Terug naar stap 13   (enz.)

ga door op de thermostaat!

Note Terug naar hoofdscherm v.d. UMR = net zo vaak toets pijl links indrukken totdat scherm bereikt is.

Stappenplan aanleren RF-T klokthermostaat op UMR

                 aangeleerde thermostaat / thermostaten.

Advies:     Controleer het juist functioneren van de 



Bedienen op stap RF ontvanger op UMR inschakelen
UMR 1 Toets OK.

2 Toets 3x pijl naar beneden naar "Niveau code".

3 Toets OK.

4 Toets met behulp van de pijltjestoetsen de 8502 code in.

5 Toets OK = toegang niveau Monteur

6 Toets 1x pijl naar omhoog = Communicatie

7 Toets 3x pijl naar rechts = menu RF-T mode. standaard = UIT.

8 Toets 1x pijl naar omhoog = mode Aan

9 Toets OK. => wijzigingen opslaan. standaard = JA

10 Toets OK.

11 Signalerings LED RF ontvanger aan brandt.

ga door op de UMR!

RF-T thermostaat aanleren
UMR 12 Toets 1x pijl omlaag = Aanleren (thermostaat code aftasten) 

nog geen OK  drukken (pas in stap 16)

ga door op de thermostaat!

Thermostaat 13 Open het deksel van de thermostaat.

14 Plaats batterijen in de thermostaat. Let op de polariteit (+/-)

ga door op de UMR!

UMR 15 Toets OK => activeer "thermostaat code aanleren"

ga door op de thermostaat!

Thermostaat 16 Druk op de drukknop (3) in de thermostaat (onder de draaiknop) gedurende 3 tot 8 seconden.

(de led in de thermostaat licht op gedurende 3 seconden)

ga door op de UMR!

Op display UMR.
UMR 17 Thermostaat gevonden. Nr.xxxx  Deze code noteren SVP ( TIP: achterop thermostaat schrijven)

18 Toets OK.

19 Code van de RF-T thermostaat staat vermeld in linker tabel. → selecteer betreffende thermostaat.

 Indien de eerder genoemde code niet wordt  weergegeven dan de thermostaat opnieuw aanleren.

Eerst 1x pijl naar links, toets OK, daarna zie stap 12 en daarna stap 15 en verder

20 Toets 2x pijl naar rechts →  selecteer betreffende thermostaat ingang middels pijltoetsen omhoog/omlaag 

21 Toets OK (wijzigingen opslaan) standaard = JA.

22 Toets OK = koppeling is toegewezen aan gekozen thermostaat ingang.

Indien meer RF-thermostaten benodigd zijn => stap 23  anders 5x pijl links naar hoofdscherm.

ga door op de UMR!

Volgende RF-T thermostaat aanleren.
UMR 23 Toets 2x pijl naar links = Aanleren

ga door op de volgende thermostaat!

Thermostaat 24 Terug naar stap 13   (enz.)

ga door op de thermostaat!

Note Terug naar hoofdscherm v.d. UMR = net zo vaak toets pijl links indrukken totdat scherm bereikt is.

Advies:     Controleer het juist functioneren van de 

                 aangeleerde thermostaat / thermostaten.

Stappenplan aanleren RF-T thermostaat op UMR
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