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INSTALLATIE QUICK GUIDE  CF2
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Maak de hoofdregelaar spanningsloos Verwijder de rode klemmen uit de 
thermische motoren (alleen bij NC 
uitvoeringen)

Sluit de kabels van de thermische mo-
toren aan op de hoofdregelaar

Schakel nadat alle thermische motoren 
zijn aangesloten de voedingsspanning 
van de hoofdregelaar in

Verwijder het beschermfolie van de bat-
terijen uit de CF-R ruimtethermostaat

Druk op de toets “^” zodat de LED 
“install” knippert

Druk op de toets ”OK”
De LED “install” brandt continue

Druk 1 keer op de middentoets van de 
CF-R ruimtethermostaat

Selecteer met de toets “>” de uitgang 
die door de thermostaat moet worden 
geregeld
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Druk op de toets “OK”. De ruimte-
thermostaat is nu aangemeld op de 
hoofdregelaar. Herhaal stappen 6 
t/m 10 voor elke uitgang die u met 
dezelfde thermostaat wilt regelen.

Breng de ruimtethermostaat naar het te 
regelen vertrek en de gewenste plaats 
van montage. Druk 1 keer op de mid-
dentoets van de ruimtethermostaat.

A. Als de LED 1 keer knippert is de 
ontvangst in orde
B. Als de LED 5 keer knippert is de 
ontvangst niet in orde
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U kunt de ruimtethermostaat op de gewenste plaats monteren. Houdt daarbij rekening met zoninstraling, ongewenste tochtin-
vloeden en een montagehoogte van circa 1,5 meter.

Zoek een andere montageplaats in het vertrek en druk opnieuw op de middentoets van de ruimtethermostaat. Als de LED 1 keer 
knippert is de nieuwe plaats in orde en kan de thermostaat gemonteerd worden. 

Houdt bij de montage rekening met zoninstraling, ongewenste tochtinvloeden en een montagehoogte van circa 1,5 meter.

Herhaal de stappen 5 t/m 14.A totdat alle ruimtethermostaten van alle vertrekken zijn aangemeld op de hoofdregelaar. Indien 
gebruik wordt gemaakt van een CF-RC afstandsbediening wordt deze als laatste, op dezelfde wijze, op de hoofdregelaar aangemeld. 
Volg de aanwijzigingen in de display van de CF-RC afstandsbediening. 
Let op: Nadat de afstandsbediening is aangemeld kunen er geen ruimtethermostaten meer worden aangemeld. Hiervoor zal dan 
eerst de afstandsbediening afgemeld moeten worden. 

Voor uitgebreide instructies kunt u de handleiding raadplegen. Bewaar deze goed!


