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BELANGRIJK - Lees deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door om een goede werking te kunnen
garanderen. Het is belangrijk dat deze handleiding na
de installatie bij het product blijft.
1. Inleiding
Dit product is gemaakt met materiaal van de hoogste
kwaliteit en heeft de meest veeleisende
kwaliteitscontroles doorstaan om
 aan de strenge
veiligheidsnormen en efficiëntievereisten te kunnen
voldoen. Dit product communiceert via infrarood, tot
een afstand van 3m.
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2. Productinformatie en bediening
2.1. Bedieningspaneel
2.1.1. Toetsenbord

NR
0
1

OMSCHRIJVING
TFT-scherm
Dagen van de week (1 tot 7) / radiator, handdoekradiator of boiler keuze

2

Gegevens verzenden

3

Temperatuur verlagen

4

COMFORT / ECO / UIT-modus

5

VORSTVRIJ modus

6

HANDMATIGE / AUTOMATISCHE functie

7

Wis het programma

8

Het product vergrendelen

9

Terug in tijd

10

Tijd aanpassen

11

Aan- en uitzetten (stand-by)

12

Temperatuur verhogen

13

Gegevens ontvangen

14

Voorwaarts in tijd
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2.1.2. TFT-scherm

NR

OMSCHRIJVING

1

Programmering

2

Dagen van de week

3

Tijdsaanduiding

4

Ingestelde temperatuur

5

Bedieningspaneel vergrendeld / ontgrendeld

6

HANDMATIG / AUTOMATISCH functie-indicator

7

COMFORT / ECO / VORSTVRIJ modus indicator

2.2 In- en uitschakelen (stand-by)
Om het product in te schakelen, drukt u één keer op
de
toets op het toetsenbord. Na 5 seconden
wordt de temperatuur, tijd en dagen van de week
weergegeven.
Om het product UIT te schakelen, druk nogmaals op
de
toets. Het product gaat in de stand-bymodus met het woord 'STAND-BY' zichtbaar op het
display.
Als er binnen 2 minuten geen modus geselecteerd
wordt, schakelt deze automatisch uit. Wanneer de
afstandsbediening wordt uitgeschakeld, blijft de tijd
en datum opgeslagen, evenals het laatste
programma, op voorwaarde dat de batterijen niet
worden verwijderd.
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2.3. Selecteer een product om te programmeren
Nadat de afstandsbediening is ingeschakeld, geeft
het TFT-display 2 opties weer waaruit u kunt kiezen:
radiator en handdoek-radiator of boiler.
Druk op
om de radiator en handdoek-radiator te
kunnen programmeren. Druk op
om de boiler te
kunnen programmeren.
2.4. Dag/tijd instellen
Om de dag en tijd in te stellen of aan te passen, drukt
u op de
toets. Het scherm "TIJD INSTELLEN"
wordt weergegeven.
Druk opnieuw op de
toets en het uur zal
knipperen. Gebruik de
en
toetsen om het
uur in te stellen. Druk opnieuw op de
toets en
de minuten gaan knipperen. Gebruik de
en
toetsen om de minuten in te stellen. Druk opnieuw op
de
toets en de dagen gaan knipperen. Gebruik de
en
toetsen om de dag te kiezen of gebruik de
1 t/m 7 knoppen om de dag te kiezen.
Bevestig de door u gekozen dag en tijd door
opnieuw op de
toets te drukken. Als u niet
binnen 5 seconden op een toets drukt, verlaat de
afstandsbediening de functie waarin u zich bevindt.
De aanpassingen die u hebt aangebracht, worden
opgeslagen in de afstandsbediening.
Zend de aanpassing naar het product door op de
knop te drukken (zie paragraaf 2.8.).
2.5. Temperatuur instellen
Om de huidige temperatuur in de HANDMATIGE
functie te wijzigen, drukt u op de
en
toets.
Om de temperatuur te verlagen drukt u op de
toets en om de temperatuur te verhogen drukt u op
de
toets.
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Om de temperatuur in de AUTOMATISCHE functie te
veranderen tijdens het bewerken van een programma,
zie bovenstaande stappen om de temperatuur te
verhogen of te verlagen. Houd er rekening mee dat
hierdoor van alle geprogrammeerde uren in deze
modus (COMFORT of ECO) de temperatuur wordt
gewijzigd.
2.6. Het toetsenbord vergrendelen
Om het toetsenbord op het product door middel van
de afstandsbediening te vergrendelen, drukt u op de
toets. Druk vervolgens op de
toets om deze
instructie naar uw product te verzenden, vervolgens
is de toetsenbordvergrendeling geactiveerd.
Het symbool verschijnt op het display van uw
product en de toetsen zullen niet meer reageren.
Om het toetsenbord op het product door middel
van de afstandsbediening te ontgrendelen, drukt u
nogmaals op de
toets. Druk vervolgens op de
toets om deze instructies naar uw product te
verzenden. Het toetsenbord wordt dan ontgrendeld.
LET OP: In het geval dat uw afstandsbediening niet
meer werkt, kunt u de toetsenblokvergrendeling op
uw product uitschakelen door de
EN
toets
SAMEN gedurende 15 seconden in te drukken. Het
product wordt gereset waardoor u ook de
programmering verliest.

2.7. Achtergrondverlichting van het display
instellen
U kunt de helderheid van het display aanpassen door
5 seconden op de
toets te drukken. Gebruik
vervolgens de
en
toetsen om de helderheid
van het scherm te verhogen of te verlagen.
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2.8. Effectieve vermogen bekijken
Het effectieve vermogen geeft het werkelijke verbruik
van het product weer in vergelijking met het nominale
vermogen dat door de fabrikant is vastgesteld. Om
deze waarde te kunnen bekijken dient u gedurende
5 seconden op de
toets te drukken, gevolgd door
de
toets. Het display toont dan het effectieve en
nominale vermogen van het product.
2.9. Functies HANDMATIG / AUTOMATISCH
Om de functie HANDMATIG OF AUTOMATISCH te
selecteren of te veranderen drukt u op de
toets
van de afstandsbediening. U kunt AUTOMATISCH
naar HANDMATIG veranderen en vice versa door op
de
toets te drukken.
In het hoofdscherm verschijnt het symbool
voor
de functie AUTOMATISCH en het symbool
voor
de functie HANDMATIG. De AUTOMATISCHE functie
activeert de programmering die u al eerder heeft
ingesteld op het product.

HANDMATIG

Deze functie geeft u de ruimte om
te kiezen tussen COMFORT, ECO
en vorstvrij-modus en u kunt de
temperatuur aanpassen (zie paragraaf
2.5).

AUTOMATISCH

Deze functie activeert de eerder in het
product ingestelde programmering.

2.9.1. Functie HANDMATIG
Met de functie HANDMATIG kunt u de temperatuur
van uw product handmatig instellen. Om de
temperatuur te verhogen drukt u op de
knop. Om
de temperatuur te verlagen drukt u op de
knop.
Afhankelijk van de geselecteerde temperatuur ziet u
een van de volgende pictogrammen:
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Radiator en handdoek-radiator
Symbool

Temperatuurbereik

Modus

Min.

Max.

COMFORT

19ºC

30ºC

ECO

15ºC

18,5ºC

VORSTVRIJ

7ºC

Boiler
Symbool

Modus

Temperatuurbereik
Min.

Max.

COMFORT

55ºC

73ºC

ECO

40ºC

54,5ºC

VORSTVRIJ

7ºC

Zend de aanpassing naar het product door op de
knop te drukken (zie paragraaf 2.8.).
LET OP: Als u zich in de MANUAL-functie bevindt,
zal het automatische programma van uw product
niet werken.
2.9.2. Functie AUTOMATISCH
Om de modus AUTOMATISCH te programmeren, dient
u het product eerst in de modus AUTOMATISCH te
zetten (zie paragraaf 2.7 voor meer informatie). Houd
de
toets 3 seconden ingedrukt om te kunnen
beginnen met programmeren.
STAP 1 - Selecteer de dagen
De dagen van de week knipperen in het display.
Selecteer de dagen die u wilt programmeren door op
de toetsen
tot
te drukken (1 = dag 1, 2 = dag
2 enz.). Als u de selectie van een dag ongedaan wilt
maken, drukt u nogmaals op de cijfertoets en de dag
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begint weer te knipperen. Druk op de
door te gaan met de programmering.

toets om

STAP 2 - Selecteer de uren en pas de temperatuur aan
0h verschijnt op het display. 0u is gelijk aan
middernacht. Gebruik de toetsen
en
om door
de uren te bladeren en gebruik de
toets om de
modus (COMFORT, ECO of UIT) voor dat uur te kiezen.
U kunt ook de ingestelde temperatuur van de
geselecteerde modus (COMFORT of ECO) verhogen
of verlagen met behulp van de
en
toetsen..
LET OP: De ingestelde temperatuur van de
geselecteerde modus blijft gelijk voor elk uur van
de dag waarop die modus is geselecteerd.
Om het programmeren te beëindigen drukt u op
of
u wacht 60 seconden zonder op een knop te drukken.
Om de programmering aan te passen, gaat u terug
naar stap 1 en volgt u de instructies zoals beschreven.
Zend de aanpassing naar het product door op de
knop te drukken (zie paragraaf 2.8.).
2.9.3. Bekijk het programmaschema
Druk op de bijbehorende toets (1 tot 7) voor het
dagprogramma dat u wilt bekijken. Als u de
programmering voor de geselecteerde dag wilt
wijzigen, drukt u op de
toets en volgt u de stappen
1 en 2 hierboven.
2.9.4. Wis het programmaschema
Als u een programmaschema wilt wissen, drukt u op
de bijbehorende toets
voor
de dag waarvan u
het programma wilt wissen. Druk vervolgens op de
toets en daarna gedurende 2 seconden de
toets ingedrukt houden. Het programma van de
geselecteerde dag wordt nu gewist.
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LET OP: Als u de
toets gedurende 10 seconden
ingedrukt houdt, dan zult u alle programma's
die op de afstandsbediening zijn opgeslagen
wissen en het product naar de MANUAL-functie
overschakelen.
2.9.5. Activeer de VORSTVRIJ-functie
Om de VORSTVRIJ-functie te activeren drukt u op de
toets.
Als deze tijdens de functie HANDMATIG wordt
geactiveerd, keert het product terug naar een vaste
temperatuur van 7ºC en verschijnt het
symbool
op het displaypaneel.
In de AUTOMATISCHE functie, zal het product ALLEEN
naar de VORSTVRIJ-modus en dus vaste temperatuur
van 7ºC terugkeren tijdens de tijdsintervallen die geen
programmering hebben. Het
symbool verschijnt op
het displaypaneel.
2.10. Verzend en ontvang gegevens tussen de
afstandsbediening en het product
Het is belangrijk om regelmatig gegevens tussen uw
afstandsbediening en uw product uit te wisselen, om
ervoor te zorgen dat de informatie up-to-date is.
Door op de
toets te drukken (op een maximale
afstand van 1,5 tot 2 meter en een maximale hoek
van 30º van het product), verzendt u alle gegevens
die op de afstandsbediening zijn opgeslagen naar het
product.
Door op de
toets te drukken (op een maximale
afstand van 50 cm en een maximale hoek van 30°
van het product), ontvangt u alle gegevens van uw
product op de afstandsbediening.
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Op het scherm van uw afstandsbediening ziet u:

LET OP: Vergeet niet om elke keer dat u wijzigingen
op de afstandbediening aanbrengt, deze
wijzigingen naar de radiator, handdoek-radiator of
boiler te sturen.
3. Onderhoud
3.1. Reiniging
Reinig de afstandsbediening met een vochtige doek
en ph-neutrale zeep of een antistatische doek.
Gebruik nooit een droge doek; het gevaar bestaat
dat u hierdoor statische elektriciteit opwekt.
3.2. Batterijen
De AIR-afstandsbediening gebruikt twee 1,5V AAAbatterijen. Het wordt aangeraden om de batterijen uit
de afstandsbediening te verwijderen wanneer deze
voor langere tijd niet zal worden gebruikt (bijv. tijdens
de vakantie, de zomermaanden, enz.).
4. Garantie
In dit hoofdstuk beschrijven we de garantievoorwaarden
die de koper ontvangt bij het aanschaffen van een Rointe
product. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming
met alle rechten die zijn vastgelegd in de geldende
nationale wetgeving, evenals eventuele aanvullende
rechten en garanties die Rointe biedt.
Elk probleem dat u met uw Rointe-product zou kunnen
hebben kan door de verkoper van het product of
door de fabrikant snel verholpen worden. Neem voor
technische ondersteuning contact op met Rointe
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door middel van het volgende nummer: +31 (0)10
7420046. Als alternatief kunt u ROINTE een email
sturen via support@rointe.eu, waarmee we u kunnen
helpen hoe u het probleem kunt oplossen.
4.1. Rointe garandeert dat haar producten vrij zijn
van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten ten tijde
van de oorspronkelijke aankoop en geeft daarom 24
maanden garantie op de afstandsbediening. Onder
de voorwaarde dat deze op geen enkele manier
aangepast of gewijzigd is.
4.2. Indien gedurende de garantieperiode het
product tijdens normaal gebruik niet correct werkt of
als ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten worden
geconstateerd zal ROINTE het product naar eigen
inzicht repareren of vervangen in overeenstemming
met de volgende vastgestelde voorwaarden en
condities:
4.2.1. De garantie is alleen van toepassing als
de oorspronkelijke garantie is afgegeven door de
verkoper en als het genoemde garantiebewijs correct
is ingevuld, inclusief productreferentie, serienummer
(aangegeven op het etiket met technische kenmerken
van het product), aankoopdatum, de stempel van de
verkoper en dit compleet ingevuld binnen 90 dagen na
installatie naar ROINTE gestuurd is. ROINTE behoudt
zich het recht voor om de garantieservice te weigeren
wanneer deze informatie verwijderd of gewijzigd is na
de oorspronkelijke aankoop van het product.
4.2.2. De garantie is alleen van toepassing op
gevallen die betrekking hebben op materiaal-,
ontwerp- en fabricagefouten en dekt in geen geval
de schade die veroorzaakt is door:
4.2.3.1 Schade veroorzaakt door nalatigheid en
/ of verkeerd gebruik van het product. Dat wil zeggen
gebruikt voor andere doeleinden dan die beschouwd
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worden als normaal gebruik of door het niet naleven
van de door Rointe verschafte gebruiksaanwijzingen of
onderhoud, evenals een onjuiste installatie of gebruik
van het product dat mogelijk niet voldoet aan de
huidige technische veiligheidsnormen.
4.2.3.2. Ongeautoriseerde wijzigingen van het
product of reparaties aan het product die uitgevoerd
zijn door derden of onbevoegde technici. Of het
openen van het product door derden of onbevoegde
personen.
4.2.3.3. Alle ongevallen die buiten de macht van
ROINTE vallen, zoals (maar niet beperkt tot): bliksem,
brand, overstromingen, natuurrampen, verstoring
van de openbare orde, atmosferische of geologische
verschijnselen, enz.
4.2.3. Alle reparaties of vervangingen die zijn
opgenomen in deze garantie verlengen of vernieuwen
de garantieperiode niet.
4.2.4. Alle reparaties of vervangingen die onder deze
garantie vallen moeten onderdelen zijn die functioneel
equivalent zijn. De defecte onderdelen die worden
verwijderd of vervangen worden eigendom van Rointe.
4.3. De technische dienst van Rointe zal u adviseren
indien u onderdelen moet kopen die niet onder de
garantie vallen.
4.4. Deze garantie vervalt indien het product: op
enigerlei wijze door onbevoegden is gemanipuleerd,
gewijzigd en/of gerepareerd.
4.5. Deze garantie is niet overdraagbaar.
4.6. Voor elke claim is een aankoopbewijs vereist.
4.7. Deze garantie heeft geen gevolgen voor uw
wettelijke rechten.
4.8. Deze garantie heeft geen invloed op wettelijke
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rechten van de koper die in de huidige nationale
wetgeving bepaald zijn, noch beïnvloedt het de rechten
van de distributeur of de installateur die vastgesteld
zijn in de koopovereenkomst.
4.9. Bij afwezigheid van een toepasselijke nationale
wettelijke wetgeving is deze garantie leidend en kan
deze worden opgevat als de enige bescherming van
de koper. Rointe, haar kantoren, distributeurs en
installateurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele accidentele schade die ontstaat door
schending van regels die impliciet verbonden zijn aan
dit product.
Indien u hulp nodig heeft ivm een product of garantie
kunt u contact opnemen met Rointe’s technische
service op het volgende nummer +31 (0) 10 7420046
of door een e-mail te sturen naar
support@rointe.eu.
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NB: Dit certificaat van garantie MOET volledig
worden ingevuld om garantierechten te verkrijgen.
De aankoopdatum en de stempel van de
verkoper zijn verplicht. Voeg een kopie van uw
aankoopbewijs toe. Voor nieuwbouw stuur het
certificaat van eerste ingebruikneming mee.

Indien u binnen de garantieperiode een defect
in het product ontdekt, moet u de garantiekaart
invullen en dit samen met een kopie van uw
aankoopbewijs per e-mail sturen naar support@
rointe.eu of naar het volgende postadres:
INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L., C/E, Parcela
43, 30140 Santomera (Murcia, Spain).

STEMPEL VAN DE VERKOPER:

TELEFOONNUMMER:

PROVINCIE:

PLAATS:

ADRES:

GEBRUIKER:

REFERENTIE:

GARANTIEBEWIJS

GARANTIEBEWIJS

Hierlangs afknippen

LAND:
E-MAIL:

POSTCODE:

AANKOOPDATUM:

SERIENUMMER:

NOTITIES:
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NOTITIES:
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Dank u voor het kiezen van Rointe-verwarming.
Wij wensen u veel plezier met uw product.
Indien u verdere assistentie of informatie nodig
heeft, neem dan contact op met onze technische
dienst door te bellen met nummer
+31 (0) 10 7420046 per e-mail support@rointe.eu.
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ROINTE NEDERLAND
3197 LG Botlek-Rotterdam
Nederland
T. +31 (0) 10 7420046
Technische ondersteuning
T. +31 (0) 10 7420046
E: support@rointe.eu
www.rointe.nl
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