Bedieningshandleiding
Voor de gebruiker
EURON NOx 18 HA / HG / HSG
EURON NOx 26 HA / HG / HSA / HSG
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Ontstekingsprocedure
Draai de knop POWER “A” op de stand
“I”. De led “C” gaat aan.
Winter- en zomerwerking
De overgang van winterwerking naar
zomerwerking of omgekeerd wordt
uitgevoerd door middel van de knop “I”.
De zomerwerking wordt ingesteld door
de knop “I” tegen de klok in te draaien
tot u het symbool “zon” bereikt
Afregeling temperatuur verwarming
U kunt de watertemperatuur in het
verwarmingscircuit regelen met de
knop “I” en een selectie maken tussen
temperaturen van 42°C t/m 82°C.
Weergave temperatuur van uitgaande verwarmingsleiding
De temperatuur van de uitgaande verwarmingsleiding wordt weergegeven
door middel van de ontsteking van de
leds “B”
Regelknop temperatuur van het
tapwater (HSA-HSG)
U kunt de watertemperatuur van het
tapwater regelen met de knop “L” en
een selectie maken tussen temperaturen van 35°C t/m 60°C.
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A - Aan/uit knop
B - Led aanwijzing temperatuur van
heengaande leiding/foutmeldingen
C - Led (groen): werking ketel
D - Led (groen) werking brander
E - Reset-toets
F - Toets schoorsteenveegfunctie
G - Led (groen) werking ketel tapwater
H - Led (groen) werking ketel verwar
ming
I - Regelknop temperatuur uitgaan
de leiding verwarming/modus
werking zomer/winter
L - Regelknop temperatuur van het
tapwater
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OPMERKING:
de ingestelde temperatuurwaarden
voor de verwarming en het tapwater
blijven zelfs na een stroomstoring
opgeslagen.
Wanneer een afstandsbediening
QAA73 wordt aangesloten , wordt
de temperatuur van de ketel en het
sanitair warm water via de afstandsbediening gestuurd.

Functie sanitair comfort
De comfort functie zorgt dat de ketel
op temperatuur blijft (op basis van de
temperatuur die is ingesteld met de
knop L, of met de afstandsbediening
mits aanwezig).
De wachttijd bij het aftappen van
sanitair water wordt op deze manier
ingekort.
Deutsche Anleitung zu bekommen
auf Anfrage.

Veiligheidsstop ketel
Als gevolg van een slechte werking van
de ketel zal de ketel zich vergrendelen. Uit de stand van de LED (B) kan
men aﬂeiden wat de precieze oorzaak
geweest is van de storing.
Om de ketel opnieuw te starten,
volstaat het om de RESET (E) toets
gedurende twee seconden ingedrukt
te houden. Valt de ketel opnieuw uit ,
controleer dan of alle afsluiters (gas en
water) geopend zijn. Is dit het geval en
valt de ketel nog steeds in veiligheid
geliev dan UW service centrum te
contacteren.
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Kundendienst:
Service:

ELCO GmbH
D - 64546 Mörfelden-Walldorf
ELCO Austria GmbH
A - 2544 Leobersdorf
ELCOTHERM AG
CH - 7324 Vilters
ELCO-Rendamax B.V.
NL - 1410 AB Naarden
ELCO Belgium n.v./s.a.
B - 1731 Zellik
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