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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN -INSTRUCTIES

Belangrijk! De garantie vervalt en de fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van 
de gegeven instructies !

• Het toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (incl. kinderen) met beperkte fysieke, zin-
tuiglijke of geestelijke vermogens of die de ervaring of kennis daarvoor ontberen, tenzij zij onder 
toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of hun aanwijzingen heeft 
gegeven, hoe zij het toestel moeten gebruiken.

• Kinderen moeten worden geïnstrueerd om niet met het toestel te spelen.

• Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud die door de gebruiker moe-
ten worden uitgevoerd mag niet door kinderen zonder toezicht te worden uitgevoerd.

• Het is verboden om het toestel te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

• Gebruik de watertank niet als het niet met water is gevuld.

• Installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van het toestel moet worden uitgevoerd door gekwali-
ficeerde en geautoriseerde personen. Probeer het toestel niet zelf te installeren.

• Het toestel mag alleen in brandwerende ruimtes worden geïnstalleerd.

• Het gebruik van dit toestel bij andere temperaturen en drukniveaus dan aangegeven, maakt de 
garantie ongeldig !

• Het toestel is bedoeld voor het verwarmen van drinkwater in vloeibare toestand. Het gebruik van 
andere vloeistoffen in een andere aggregatietoestand maakt de garantie ongeldig !

• De warmtewisselaar van het toestel is bedoeld voor gebruik met schoon, circulerend water.

• De warmtewisselaar is ontworpen om in een gesloten circuit met werkvloeistof water of water 
+ propyleenglycol + anti-corrosie additieven te werken. De niet-naleving van deze vereiste doet 
afbreuk aan de garantievoorwaarden!
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VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN HET TOESTEL

BEDRIJFSMODI. GEBRUIKERSINTERFACE

• Lees de Installatie- en Onderhoudshandleiding aandachtig door, welk een integraal deel uitmaakt 
van uw toestel !

• Zorg ervoor dat het toestel wordt geïnstalleerd en aangesloten volgens de Installatie- en Onde-
rhoudshandleiding, welk een integraal deel uitmaakt van uw toestel !

• Controleer of de watertank vol water zit !

• Zorg ervoor dat de stroomvoorziening beschikbaar is en in overeenstemming is met de lokale 
voorschriften !

• Zorg ervoor dat de luchtkanalen of de luchtinlaat/uitlaat niet geblokkeerd zijn!

Knop voor het in- en uitschakelen 
van de elektrische verwarmer Instelknop

- Symbool van het display

- Symbool - knop

Knop voor het in- en uitschakelen 
van de unit Instelknop voor klok/timer

Knop “omhoog” Knop “omlaag”

Druk de knoppen  en  tegelijkertijd in en houd ze 5 seconden ingedrukt om het menu op het 
bedieningspaneel te vergrendelen.
Druk de knoppen  en  tegelijkertijd in en houd ze opnieuw 5 seconden ingedrukt om het te 
ontgrendelen.
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STAPPEN VOOR HET GEBRUIK

1. Inschakelen

2. Klokinstellingen

3. Waterverwarmingsmodus 

Wanneer u het toestel op de netvoeding aansluit, verschijnen alle pictogrammen voor 3 seconden op het scherm. 
Na automatische controle gaat het toestel in de stand-by modus :

De warmtepomp begint te werken om de ingestelde temperatuur te bereiken. Indien de ingestelde temperatuur 
hoger is dan 65°C, wordt de elektrische verwarmer ingeschakeld als secundaire bron om de gewenste tempera-
tuur te bereiken.
Indien de omgevingstemperatuur lager is dan -10°C of hoger dan 44°C, werkt alleen de elektrische verwarmer.
Als de warmtepomp op lage omgevingstemperatuur werkt, kan de ontdooimodus worden geactiveerd om het 
opgehoopte ijs op de verdamper te laten smelten.

Druk op de knop  en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt terwijl het toestel in de stand-by modus staat 
en het toestel zal worden ingeschakeld. De waterverwarmingsmodus start.

Links op het display wordt  de ingestelde temperatuur van het water aangegeven. Rechts op het display 

wordt  de actuele temperatuur van het water weergegeven.

- Druk op de knop voor de klokinstellingen  als het toestel werkt. De pictogrammen voor uur en minuten 
“88:88” zullen gelijktijdig knipperen;
- Druk op de knop  om het menu voor de uur- en minuteninstellingen te activeren; gebruik de knoppen  en  
om het uur en de minuten in te stellen.
- Druk de knop  om het menu voor klokinstelling te verlaten.

« Stand-by modus »

Waterverwarmingsmodus

http://www.detandt.com


DETANDT-SIMON DETANDT-SIMON

www.detandt.com6

Hoofdzetel : Rue d’Herchies, 37 – 7011 Ghlin (België)

AAANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

4. Instelling van de watertemperatuur

5. Uitschakelen

Druk wanneer de warmtepomp loopt op de 
knop  of  om de gewenste watertemperatuur 
in te stellen.

De maximaal bereikbare watertemperatuur 
alleen via de warmtepompeenheid is direct 
afhankelijk van de temperatuur van de inlaat-
lucht. Zie onderstaande grafiek :

Indien de ingestelde temperatuur (via het be-
dieningspaneel) hoger is dan de ingestelde tem-
peratuur (weergegeven in de grafiek), schakelt 
de elektrische verwarmer automatisch in om de 
temperatuur te bereiken. : (Fig. 01)

Om het toestel uit te schakelen moet u de knop  2 seconden ingedrukt 
houden.

Om het energieverbruik te verminderen, moet u de instelling van de temperaturen boven 55 °C 
vermijden.

« Stand-by modus »

ALS WARM WATER DRINGEND NODIG IS

“Snelle verwarmingsmodus” 

Druk terwijl de warmtepomp loopt op de knop  , om de «Snelle verwarmingsmodus» te activeren. Het picto-
gram  verschijnt op het display en de elektrische verwarmer begint volgens het ingestelde programma, tegeli-
jkertijd met de compressor te werken totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

(Fig. 01)
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DE GEMAKKEN VAN HET GEBRUIK VAN UW TOESTEL

MET ZORG VOOR UW GEZONDHEID

ANDERE FUNCTIES VAN HET TOESTEL

1. «Anti-vorst»-modus

Desinfectie van het water

Druk op de knop  om de timer te stoppen, terwijl de timerinstellingen modus is ingeschakeld !!!

- Druk op de knop voor de klokinstellingen  ,als het toestel werkt. De pictogrammen voor uur en minuten 
“88:88” zullen gelijktijdig knipperen;

- Gebruik de knoppen  en,  om de tijd in te stellen;
- Druk op de knop  , om het menu voor minuteninstelling te openen. Het minuutpictogram “:88” zal knipperen 
en gebruik de knoppen  en , om de minuten in te stellen.
- Druk op de knop  om het menu voor het uitzetten van de timerinstellingen te openen; het pictogram voor het 

uitzetten van de timer
  

en het uur pictogram “88:” knipperen tegelijkertijd;
- Gebruik de knoppen   en  om het uur in te stellen.
- Druk nogmaals op de knop  om de timerinstelling op te slaan en te verlaten.

De elektrische verwarmer wordt wekelijks ingeschakeld, ongeacht of het toestel wel of niet in werking is. (in de 
stand-by modus). De elektrische verwarmer schakelt zichzelf uit wanneer de temperatuur 70°C bereikt (waterde-
sinfectie tegen legionella).

Als het apparaat in de stand-by modus staat, zal de elektrische verwarmer bij een lagere watertemperatuur 
dan 5°C (vorstbescherming) inschakelen totdat de lagere watertemperatuur tot 10°C stijgt of het toestel wordt 
ingeschakeld.

OPMERKING:
1) De functies Timer “aan” en “uit” kunnen tegelijkertijd worden ingesteld.
2) De timerinstellingen worden automatisch herhaald.
3) De timerinstellingen worden ook na een elektrische schok opgeslagen.

2. “Ontdooimodus” 

3. Antiblokkeerfunctie bij het aansluiten van een externe circulatiepomp

Het pictogram  geeft aan dat de ontdooifunctie is geactiveerd. Dit is een automatische functie. Het systeem 
schakelt de ontdooimodus in of uit, afhankelijk van het besturingsprogramma.

Als het toestel 12 uur is uitgeschakeld, zal de functie de externe circulatiepomp gedurende 2 minuten activeren.

Timerinstellingen
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1. Foutcodes

4. Ventilator 
Het pictogram geeft aan dat de ventilatorfunctie is geactiveerd. Als het toestel is ingeschakeld, houdt u de knop 

 5 seconden ingedrukt om de ventilatorfunctie te activeren of te deactiveren. Indien de functie is geactiveerd, 
zal de ventilator blijven werken, zelfs wanneer de watertemperatuur het opgegeven punt bereikt en het toestel 
in de stand-by modus staat.. Anders, als deze functie is uitgeschakeld, stopt de ventilator met werken wanneer 
de watertemperatuur de ingestelde waarde bereikt en het toestel in de stand-by modus staat.

Als er een fout optreedt of als de beveiligingsmodus automatisch wordt 
ingeschakeld, wordt het foutnummer op het display van het bedie-
ningspaneel weergegeven en knippert er een lampje op de controller.

• Schakel het toestel uit! Trek de stekker uit het stopcontact !
• Bel een servicedienst en informeer hen over de foutcode of beschrijf een eventueel ongewoon 
gedrag of geluid van uw toestel !

FOUT Code LED indicatie
Stand-by modus Uitgeschakeld
Normale werking Aan (rood verlicht)
Storing aan de watertemperatuursen-
sor op de bodemdeel van de water-
tank.

P1   (1 knipperring)

Storing aan de watertemperatuursen-
sor op de bovendeel van de water-
tank.

P2    (2 knipperringen)

Storing aan de verdampertempera-
tuursensor. P3     (3 knipperringen)

Storing aan de gastemperatuursensor 
bij de compressorinlaat. P4      (4 knipperringen)

Storing aan de omgevingsluchttem-
peratuursensor. P5       (5 knipperringen)

Bescherming tegen hoge druk van 
koelmiddel (hogedrukschakelaar). E1        (6 knipperringen)

Bescherming tegen lage druk (lage-
drukschakelaar). E2         (7 knipperringen)

Bescherming tegen oververhitting 
(oververhittingsschakelaar). E3          (8 knipperringen)

Ontdooien Ontdooiingsindicatie         (permanent knipperend)
Aansluitingsstoring E8 Aan (rood verlicht)

ALS ER IETS VERKEERDS GEBEURT !
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2. “Modus Elektrische verwarmer” 
Indien de knop van de elektrische verwarmer  handmatig wordt geactiveerd, als het toestel in de stand-by mo-
dus staat, zal alleen de elektrische verwarmer werken totdat de bovenste watertemperatuursensor de ingestelde 
temperatuur bereikt.

Warm water beschikbaar Het pictogram geeft aan dat de temperatuur van het sanitair warm water 
de ingestelde waarde heeft bereikt. Het water is klaar voor gebruik.

Ventilator Het pictogram geeft aan dat de ventilatorfunctie is geactiveerd.

Elektrische verwarmer
Het pictogram geeft aan dat de elektrische verwarmingsfunctie is 
geactiveerd. Deze functie is automatisch. De elektrische verwarmer 
wordt geactiveerd volgens de bedieningsinstelling.

Ontdooien
Het pictogram geeft aan dat de ontdooifunctie is geactiveerd. 
Deze functie is automatisch. De functie wordt geactiveerd/ ge-
deactiveerd volgens de bedieningsinstelling.

Verwarming Het pictogram geeft aan dat het toestel in de modus waterverwar-
ming werkt.

Knopvergrendeling
Het pictogram geeft aan dat de knopvergrendelingsfunctie is 
geactiveerd. De knoppen blijven vergrendeld totdat de functie is 
gedeactiveerd.

Linker temperatuurweergave
Het display geeft de ingestelde watertemperatuur aan. In geval 
van een storing wordt de bijbehorende foutcode op dit display 
weergegeven.

Rechter temperatuurweergave
Het geeft de actuele watertemperatuur weer.
Bij het controleren en instellen van de parameters toont dit display 
de bijbehorende parameterwaarden.

ADisplay voor tijd en timer Het display geeft de exacte tijd en het tijdstip van de timer weer.

TIMER AAN Het pictogram geeft aan dat de functie TIMER AAN is geactiveerd.

TIMER UIT Het pictogram geeft aan dat de functie TIMER UIT is geactiveerd.

FOUT Het pictogram geeft een storing aan.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes dat te zien is op het toestel of de verpakking 
geeft aan dat het toestel aan het einde van zijn levensduur apart van ander afval moet worden verza-
meld. Aan het einde van de levenscyclus van het toestel moet de gebruiker het toestel daarom naar 
een verzamelplaats voor elektronisch en elektrotechnisch afval brengen of het terugbrengen naar de 
leverancier bij de aanschaf van een ander gelijkwaardig toestel. De gescheiden afvalinzameling van de 

niet meer gebruikte apparatuur voor recycling, behandeling en of milieuvriendelijke verwijdering draagt bij aan 
het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op zowel het milieu als de gezondheid; het stimuleert ook het 
hergebruik en of recycling van materialen waarvan het toestel is gemaakt.
De onwettige vernietiging van het toestel door de gebruiker leidt tot de toepassing van de sancties waarin de 
wetgeving voorziet.

AANBEVELINGEN VOOR MILIEUBESCHERMING

BESCHRIJVING VAN DE LED-PICTOGRAMMEN
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