
Eerste gebruik: Instellen / bediening Infraroodpaneel 

1. Steek de stekker in het stopcontact 

2. Zet het paneel aan met de schakelaar aan de zijkant 

3. Zet het paneel ON  

4. Houdt “set” gedurende 5 seconde ingedrukt totdat de “tijd” gaat knipperen. 

a. Stel de huidige tijd in, druk set 

b. Stel de huidige dag in, druk set 

5. Druk kort “M / set” en stel de temperatuur** (RT = Room Temperature) in, druk set.  

Nu staat het paneel ingesteld op de juiste instelling. U kunt ervoor kiezen (niet noodzakelijk) om 

een timer erop in te stellen voor de hele week, dit doet u als volgt: 

6. Druk “M” voor de weekmodus instelling (U kunt voor iedere dag de temperatuur en 

gewenste begin- en eindtijd instellen) 

7. Nadat u “M” heeft gedrukt drukt u op “set”, u kunt de GEWENSTE temperatuur instellen 

(deze dient altijd hoger te zijn dan de huidige kamertemperatuur). 

8. Druk “set” en stel de begintijd in, druk set. 

9. Druk “set” en stel de eindtijd in, druk set. En ga zo verder voor de hele week. 

Nu heeft u de instelling voor de hele week geplaatst. Het paneel zal nu de hele iedere dag 

aangaan op de tijden zoals u deze heeft ingesteld. Als de ruimte de gewenste streeftemperatuur 

bereikt heeft zal deze op “stand-by” gaan (deze gaat niet uit maar verwarmt op dat moment 

niet). Zodra de kamertemperatuur weer gedaald is zal het paneel weer aangaan en de ruimte 

wederom verwarmen tot de streeftemperatuur.   

** Het paneel dient hoger te worden ingesteld omdat het paneel zelf ook warmte geeft en dat 

beïnvloed de thermostaat op het paneel. Indien het paneel ingesteld is op bijv. 26 graden dan 

wordt de ruimte echt geen 26 graden. De instelling van de temperatuur is ook afhankelijk hoe 

groot de ruimte is en hoe warm het moet worden.  

Veel plezier van uw paneel.  

 

 

 


