
 

 

Albrand draadl. naregeling verwarmen verkort inleren 

 
• Navigeer met  “◄ / ►” naar  “☼” in het menu van de Timer. 

• Houd “OK” ingedrukt en druk op “◄”. 

• Op het display verschijnt “F0 PrOG”. 

• Blader met “►” door het menu tot in het display “rF Init” verschijnt. 

• Druk op OK. In het display verschijnt 01 int en de led van zone 1 knippert. Om zone 1 in te 

leren druk nogmaals op de “OK” toets, de led van zone 1 blijft knipperen, zone 1 staat nu 

klaar voor inleren.  

• Indien men meerdere zones wil inleren op 1 thermostaat, navigeer met “◄ / ►” naar de 

betreffende zone tot deze gaat knipperen, druk vervolgens op de “OK”-toets van de timer. 

• Als de gewenste zones zijn geselecteerd, leer dan de thermostaat in op de regelaar op 

volgende manier: 

 Basic Analoge thermostaat   => Thermostaat aan zetten middels schuif 

aan de rechterzijde, signaal wordt verzonden. 

Basic LCD thermostaat  => “OK”-toets op de thermostaat ingedrukt 

houden tot “RF” verschijnt. Na inleren navigeer met de “►” tot “End” in het display 

verschijnt en bevestig met “OK” om terug te keren in het basis menu. 

 Milux RF  Klokthermostaat => Zet de thermostaat in het display op 

“AUTO” , druk gedurende 5 seconden op de “OK” toets. In het menu verschijnt “NrF Init”, 

signaal wordt verzonden. Om terug te keren in het basis menu houd de “OK”-knop langere 

tijd ingedrukt. 

• Als een thermostaat correct is ingeleerd op de regelaar dan verschijnt in het display van de 

timer een dubbele balk die van rechts naar links scrolt. 

• Alvorens een volgende thermostaat in te gaan leren, zet de al ingeleerde thermostaat uit. 

• In het display verandert de dubbele balk in een enkele balk. Met “►” en bevestiging 

middels de “OK”-toets kan men de volgende zone selecteren. 

• Nadat alle zones zijn ingeleerd druk de “OK”-toets op de timer 5sec. in om terug te keren 

naar het basismenu. 
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