Nederlandstalige handleiding werking LCS display Niza handdoekkachel.
Let op! Deze handleiding is slechts als toevoeging op de Engelstalige handleiding. Lees dus ook de
Engelstalige handleiding voor gebruik van de Niza handdoekkachel.

Omschrijving van de knoppen:
•
•
•

•
•

Druk op PROG gedurende 3 seconde om de lokale tijd, geprogrammeerde tijd en modus in
te stellen. Druk 3 seconde op PROG om de instellingen op te slaan en menu te verlaten.
Aan/Uit knop: Met deze knop zet u de kachel aan en uit.
Met de Toename + en Minus – knop stelt in verwarmingsmodus steld u het vermogen in
tussen 1 en 5. Na de keuze hoeft u verder niets te doen. - In programmeermodus en tijdinstel
modus gebruikt u deze knoppen om de tijd in te stellen. De Minus – knop gedurende 3
seconden kunt u indrukken om het display slot te uit te zetten.
Druk kort op de Verwarmingsmodus knop om hem te activeren. Deze knop nogmaals
indrukken om hem te deactiveren.
Druk kort op de Handdoek droog knop te actiuveren en te deactiveren. De + en – knop zijn
nu gedeactiveerd.

In gebruikname:
Aan/Uit: Druk op de aan/uit knop om de kachel aan te zetten. De Power led zal oplichten en de
kachel staat in de stand by modus.
Druk op de aan/uit knop om aan te zetten. Druk op Verwarmingsmodus knop om het vermogen in te
stellen. De leds rechtsboven in de display (vermogen) zal van status veranderen. Het vermogen kunt
u aanpassen door op de + of – knop te drukken.

Druk op aan/uit knop en daarna op de Handdoek Droog knopom de handdoek droog modus aan te
zetten. Het symbool van de Handdoek Droog modus verschijnt in de display. Met de
Verwarmingsmodus knop kan men het gewenste vermogen instellen.

Programmeren van tijdblokken:
Druk gedurende 3 seconden op de PROG knop om de lokale tijd te programmeren. In de display
knipperen de leds van de uren. Pas desgewenst aan met de + en – knop. Druk kort op PROG om
naar de minuten te gaan en kies weer de gewenste waarden met de + en – knop.

Druk daarna kort op PROG om het tijdmenu te starten. U kunt met de + en – knop nu de start tijd
instellen met tijdblokken van 0.5 uur. Zoals in het voorbeeld op afbeelding 8. Klik kort op PROG
om naar de programmeer modus te gaan. Klik op de Verwarmingsmodus knop of Handdoek droog
knop om op te slaan. Standaard slaat hij op in hoog vermogen. Dit zoals aangegeven in afbeelding 9
en 10. Druk kort op de PROG knop om de eindtijd in te stellen. Met de + en – knop kiest u de
gewenste waarde in blokken van 0.5 uur. Zoals in afbeelding 11. Sla de instelling op door 3
seconden op PROG te drukken

LET OP! Indien er enige tijd geen actie is geweest op de display zet deze zichzelf uit
veiligheidsoverweging op slot. U kunt het slot er af halen door gedurende 3 seconden op de
Minus – knop te drukken.

