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Vereenvoudigde gebruikershandleiding Home 

Controle Klok RF 
 

 

De Home Controle Klok RF klokthermostaat is een uitgebreide regelaar met 

makkelijke bediening.  

Wanneer het gewenste programma is ingesteld conform de uitgebreide 

handleiding, en de datum en tijd correct zijn ingesteld, zal de thermostaat zelf 

het ingestelde programma volgen, en heeft men eigenlijk geen omkijken naar de 

thermostaat. 

 

1: Huidige tijd 

2: huidige dag  

  1 = zondag, 

  2 = maandag, 

  3 = dinsdag 

  4 = woensdag 

  5 = donderdag 

  6 = vrijdag 

  7 = zaterdag 

3: huidige actieve programma 

  en bijbehorende temperatuur 

4: overzicht van het ingestelde  

  dagprogramma 

  0:00-24:00 uur 

5: verschillende programma  

  mogelijkheden 

6: Aan/ uit symbool 

7: Draaiknop om te selecteren 

8: kiestoetsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende bladzijde zullen een aantal functies worden uitgelegd. 
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Uitleg diverse functies 

 

 

Wanneer het zwarte pijltje aan de rechterzijde van het AUTO symbool 

staat, staat de thermostaat in automatische modus, en volgt deze het 

ingestelde klokprogramma. 

In het midden van het display staat het huidige verwarmingsprogramma, met de 

daarbij horende ingestelde temperatuur. 

 

Indien u wilt zien wat de huidige temperatuur is, drukt u kort op de informatie 

toets, daarna wordt de huidige temperatuur getoond gedurende een aantal 

seconden, waarna het beeld weer automatisch terug zal keren naar het 

hoofdscherm. 

 

Wanneer het programma bijvoorbeeld in de nachtmodus staat, en u toch hoger 

wilt verwarmen, draait u de draaiknop totdat het zwarte pijltje naast het “zon”-

symbool staat. Op deze manier kunt u handmatig toch de verwarming hoger 

zetten. 

Zodra het pijltje naast dit symbool staat, kunt u met de + en – toets ook 

eventueel de dagtemperatuur wijzigen. 

Bevestig de ingestelde temperatuur door op de OK knop te drukken. 

 

om de nachttemperatuur te wijzigen draait u de draaiknop totdat het zwarte 

pijltje naast het “maan”-symbool staat. 

Zodra het pijltje naast dit symbool staat, kunt u met de + en – toets ook 

eventueel de nachttemperatuur wijzigen. 

Bevestig de ingestelde temperatuur door op de OK knop te drukken. 

 

om de vorstvrijtemperatuur te wijzigen draait u de draaiknop totdat het zwarte 

pijltje naast het “sneeuw”-symbool staat. 

Zodra het pijltje naast dit symbool staat, kunt u met de + en – toets 

eventueel de vorstvrij temperatuur wijzigen. 

Deze temperatuur is instelbaar tussen 5°C en 10°C. 

Bevestig de ingestelde temperatuur door op de OK knop te drukken. 

 

De Party-functie is een handige functie wanneer u een aantal uren van huis gaat, 

en niet wilt dat de thermostaat het programma volgt. 

Druk op het knopje onder het “party”symbool, en stel achtereenvolgens de 

gewenste temperatuur, en de gewenste periode in. 

Deze functie kan ingesteld worden voor een periode van een ½ uur -12 uur 

 

 

De vakantiefunctie is een handige functie wanneer u een aantal dagen van huis 

gaat, en niet wilt dat de thermostaat het programma volgt. 

Druk op het knopje onder het “koffer”symbool, en stel achtereenvolgens 

het aantal dagen, en de gewenste temperatuur in. 

Deze functie kan ingesteld worden voor een periode van 1-356 dagen 

 


