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Beste bewoner,

Van harte welkom in uw nieuwe woning.

In uw Itho Energiewoning worden comfort en een laag 

energiegebruik gecombineerd. De systemen voorzien de 

woning van verwarming, warm water, koeling en verse 

lucht. De bediening van de verwarming, de koeling en 

het warme water gebeurt op eenvoudige wijze met de 

MFT kamerthermostaat.

In deze gebruikershandleiding vindt u alle informatie 

over de bediening met de MFT. In hoofdstuk 4 t/m 6 treft 

u de functies aan die u vaak zult gebruiken. De functies 

die u eenmalig gebruikt of slechts af ten toe vindt u terug 

in hoofdstuk 7 t/m 15.

Voor de bediening en het onderhoud van de ventilatie 

verwijzen wij graag naar de handleiding van het 

ventilatiesysteem.

Wij wensen u veel wooncomfort.

Itho bv

Duurzame Woningprojecten

1 Introductie
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Tijd en datum instellen

Controleer of de datum en de tijd juist zijn ingesteld.  

Voor wijzigen van de tijd, zie hoofdstuk 9: Tijd instellen.

Voor wijzigen van de datum, zie hoofdstuk 10: Datum 

instellen.

3 Eerste gebruik

Instellingen eerste gebruik

Bij het eerste gebruik controleert u of de standaard 

instellingen, ook wel fabrieksinstellingen genoemd, juist 

ingesteld zijn. Later kunt u deze naar wens wijzigen.

Instellingen verwarmen en koelen  Automatisch 

ver warmen en  

koelen

Instellingen warm water Eco

Ingestelde temperatuur Standaard

Controleer de instelling Automatisch verwarmen of 

koelen           . Voor wijzigen instellen Verwarmen en 

koelen, zie hoofdstuk 5: Instellen Verwarmen en koelen.

Controleer de instelling Warm water Eco ECO.

Voor wijzigen instellen Warm water, zie hoofdstuk 6: 

Instellen Warm water.

De gewenste temperatuur instellen

Eén keer de gewenste temperatuur instellen is vol-

doende, het systeem werkt het zuinigst bij een constante 

temperatuur.

Draai de ring om de temperatuur in te stellen. Voor een lagere temperatuur draait u de ring naar links, 

voor een hogere temperatuur naar rechts. Is de gewens-

te temperatuur bereikt? Deze wordt vanzelf opgeslagen. 

Voor meer uitleg bij het instellen van de temperatuur, 

zie hoofdstuk 4: Temperatuur instellen.

Instellen verwarmen en koelen Instellen warm water
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4 Temperatuur instellen

De MFT kamerthermostaat meet de temperatuur 

in de woonkamer en op basis van deze en de door u 

ingestelde temperatuur gaat het systeem verwarmen of 

koelen. De warmtepomp werkt het zuinigst wanneer de 

temperatuurinstelling constant blijft. 

Eén keer de gewenste temperatuur instellen is 

voldoende voor jarenlang een prettig binnenklimaat. 

Voor het bekijken of  wijzigen van de door u ingestelde 

temperatuur, volgt u onderstaande stappen.

Voor u ziet u het hoofdscherm met de actuele tempera-

tuur in de woonkamer.

Draai de ring één slag naar rechts. U ziet de ingestelde

temperatuur.

Voor een lagere temperatuur draait u de ring naar links. Voor een hogere temperatuur draait u de ring naar 

rechts.

De gewenste temperatuur bereikt?

Deze wordt na 10 seconden vanzelf opgeslagen.

De gewenste temperatuur is opgeslagen. 

Het hoofdscherm komt weer in beeld.
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5 Instellen verwarmen en koelen

5.1 Automatisch verwarmen en koelen

Automatisch verwarmen en koelen is de meest gebruikte 

stand. In deze stand gaat de regeling van de temperatuur 

in de kamer geheel automatisch. Het systeem verwarmt 

of koelt automatisch op basis van de door u ingestelde 

temperatuur (zie hoofdstuk 4). Na verwarmen duurt 

het 24 uur voor het systeem kan koelen. Hierdoor  

worden temperatuurschommelingen voorkomen. Om 

te controleren of het systeem in deze stand staat of om 

deze stand actief te maken volgt u de stappen hieronder. 

Voor u ziet u het hoofdscherm. Druk op de knop waar 

boven staat.

Dit is het menu voor instellen van Verwarmen en koelen. In 

bovenstaande afbeelding ziet u de instelling Automatisch 

verwarmen en koelen. Draai tot u deze afbeelding in het 

venster ziet en druk op de knop waar OK boven staat. De 

instelling Automatisch verwarmen en koelen wordt opge-

slagen. Het hoofdscherm komt weer in beeld.

5.2 Alleen verwarmen

U kunt het systeem op Alleen verwarmen zetten. In deze 

stand zal er niet gekoeld worden. Om deze stand actief te 

maken volgt u de stappen hieronder.

Voor u ziet u het hoofdscherm. Druk op de knop waar 

boven staat.

Dit is het menu voor instellen van Verwarmen en koelen.

In bovenstaande afbeelding ziet u de instelling Alleen 

verwarmen. Draai tot u deze afbeelding in het venster ziet 

en druk op de knop waar OK boven staat. De instelling 

Alleen verwarmen wordt opgeslagen. Het hoofdscherm 

komt weer in beeld.
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5.3 Alleen koelen

U kunt het systeem op Alleen koelen zetten. In deze stand 

zal er niet verwarmd worden. Om deze stand actief te 

maken volgt u de stappen hieronder.

Voor u ziet u het hoofdscherm. Druk op de knop waar 

boven staat.

Dit is het menu voor instellen van Verwarmen en koelen. 

In bovenstaande afbeelding ziet u de instelling Alleen 

koelen. Draai tot u deze afbeelding in het venster ziet 

en druk op de knop waar OK boven staat. De instelling 

Alleen koelen wordt opgeslagen. Het hoofdscherm komt 

weer in beeld.

5.4 Extra koelen

U kunt het systeem op Extra koelen zetten. Bij Extra 

koelen is het mogelijk de temperatuur in de woning lager 

te krijgen dan bij koelen. U kunt kiezen voor Extra koelen, 

zonder verwarming. Ook Automatisch verwarmen en extra 

koelen is mogelijk, hierbij wordt automatisch verwarmd 

of extra gekoeld. 

LET OP bij Extra koelen kan condensvorming op de vloer 

ontstaan, bijvoorbeeld wanneer het buiten erg warm is. 

Extra koelen

Voor u ziet u het hoofdscherm. Druk op de knop waar 

boven staat.

Dit is het menu voor instellen van Verwarmen en koelen. In 

bovenstaande afbeelding ziet u de instelling Extra koelen.

Draai tot u deze afbeelding in het venster ziet en druk op 

de knop waar OK boven staat. De instelling Alleen koelen

wordt opgeslagen. Het hoofdscherm komt weer in beeld.
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Automatisch verwarmen en extra koelen

In bovenstaande afbeelding ziet u de instelling 

Automatisch verwarmen en extra koelen. Draai tot u deze 

afbeelding in het venster ziet en druk op de knop waar 

OK boven staat. 

De instelling Automatisch verwarmen en extra koelen wordt 

opgeslagen.

Het hoofdscherm komt weer in beeld. De instelling is 

opgeslagen. Als koeling actief is, staat de sneeuwvlok in 

het venster.
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6 Instellen warm water

De warmtepomp kan op drie manieren warm water 

maken met de instellingen Eco, Comfort of Boost. Warm 

water maken is het voordeligst met de Eco instelling. 

De Eco instelling werkt met een hoog en laag elektrici-

teitstarief. Tijdens het lage tarief wordt de totale voor-

raad warm water op meer dan 60 °C gebracht. Tijdens 

het hoge tarief wordt geen warm water gemaakt. Met 

de instelling Comfort wordt ook tijdens het hoge tarief 

warm water gemaakt, wanneer  de voorraad warm water 

onder een bepaald niveau is. Met Boost kunt u op ieder 

gewenst tijdstip warm water maken. Met de Boost instel-

ling gaat het maken van warm water twee keer zo snel. 

Hierbij wordt een elektrisch element gebruikt. Dit kost 

extra elektriciteit. Wilt u de instelling voor warm water 

wijzigen of controleren welke instelling actief is, volg dan 

onderstaande stappen.

6.1 Warm water Eco

Warm water maken is het voordeligst met de Eco stand. 

De Eco stand werkt met een hoog en laag elektriciteits-

tarief. Tijdens het lage tarief wordt de totale voorraad 

warm water op meer dan 60 °C gebracht. Tijdens het 

hoge tarief wordt geen warm water gemaakt.

Voor u ziet u het hoofdscherm. Druk op de knop waar          

boven staat.

Dit is het menu voor warm water. In bovenstaande 

afbeelding ziet u de instelling Warm water Eco. Wanneer u 

deze niet in het venster ziet, draait u aan de ring.

Draai tot u Eco in het scherm ziet en druk op de knop 

waar OK boven staat. De instelling Eco wordt opgeslagen. 

Om terug te keren naar het hoofdscherm drukt u op knop 

waar OK boven staat. Wanneer u niets doet, verschijnt 

binnen enige tijd het hoofdscherm vanzelf.
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6.2 Warm water Comfort

Warm water maken is het meest comfortabel met Warm

water Comfort. Ook tijdens het hoge elektriciteitstarief 

wordt warm water gemaakt. Wanneer de voorraad warm 

water overdag onder een bepaald niveau komt wordt 

deze verwarmd. Deze instelling is aan te raden wanneer 

Warm water Eco niet voldoende warm water biedt. Comfort

biedt dan wel voldoende warm water. Tijdens het lage 

elektriciteitstarief wordt de totale voorraad warm water 

op meer dan 60 °C gebracht. Tijdens het hoge tarief 

wordt de voorraad aangevuld met water van ruim 55 °C.

Voor u ziet u het hoofdscherm. Druk op de knop waar          

boven staat.

Dit is het menu voor warm water. In bovenstaande 

afbeelding ziet u de instelling Warm water Comfort.

Wanneer u deze niet in het venster ziet, draait u aan de 

ring.

Draai tot u Comfort in het venster ziet en druk op de knop 

waar OK boven staat. De instelling Comfort wordt opge-

slagen. Om terug te keren naar het hoofdscherm drukt u 

op knop waar OK boven staat. Wanneer u niets doet, ver-

schijnt binnen enige tijd het hoofdscherm vanzelf.
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6.3 Warm water Boost

Wanneer u meer warm water wilt hebben, kunt u dit op 

een snellere manier opwarmen door gebruik te maken 

van de  instelling Boost. Door de Boost te gebruiken wordt 

twee keer zo snel warm water gemaakt. De Boost maakt 

gebruik van een elektrisch element en dit kost meer 

elektriciteit dan wanneer warm water zonder Boost

gemaakt wordt. Na activeren Boost wordt  voorraad tap-

water eenmalig geheel opgewarmd met behulp van het 

elektrisch element.

In het menu voor warm water drukt u op de knop waar 

boost boven staat.

Om de Boost in te schakelen drukt u op de knop waar OK

boven staat. De instelling Boost wordt opgeslagen. Om 

terug te keren naar het hoofdscherm drukt u op knop 

waar OK boven staat. Wanneer u niets doet, verschijnt 

binnen enige tijd het hoofdscherm vanzelf.

In het hoofdscherm ziet u aan het symbool boost dat 

deze actief is.
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7 Vakantie / Tijdelijk uit

Wanneer u op vakantie gaat of tijdelijk het systeem wilt 

uitschakelen gedurende een bepaalde periode, is dit 

mogelijk met de functie Tijdelijk uit. In de zomer kunt 

u het systeem het beste aan laten, omdat hiermee uw 

energiebron onder uw woning wordt opgeladen. Dit 

noemen we regeneratie. U bespaart hiermee energie. 

Met Tijdelijk uit kunt u het  gewenste aantal dagen instel-

len waarop het systeem uit dient te blijven. Stel bij een 

vakantie altijd 1 of 2 dagen minder in dan de duur van 

de vakantie, zo is de woning bij thuiskomst weer op de 

juiste temperatuur. Na het aantal dagen wat ingesteld is, 

wordt de voor de vakantie ingestelde verwarming/koeling 

 instelling weer actief. Tijdens de periode dat het systeem 

uit staat, wordt door het systeem niet naar de ingestelde 

temperatuur gekeken. Wel wordt de temperatuur in 

de woning bewaakt, zodat het niet te koud of te warm 

wordt. Het zal in de woning niet kouder dan 18 ºC worden. 

Wanneer het warmer wordt dan 25 ºC zal het systeem 

gaan koelen. Bij afwezigheid wordt de voorraad tapwater 

op energiezuinige wijze in stand gehouden om legionella 

vorming te voorkomen. Wanneer het systeem uit of tijde-

lijk uit staat en er aan de ring wordt gedraaid, wordt het 

systeem weer geactiveerd en schakelt het over naar de 

instelling Automatisch verwarmen en koelen.

Voor u ziet u het hoofdscherm. Druk op de knop waar          

boven staat.

Dit is het menu voor instellen van Verwarmen en koelen. 

In bovenstaande afbeelding ziet u de instelling Tijdelijk

uit. Draai tot u deze afbeelding in het venster ziet en druk 

op de knop waar volgende boven staat.

U draait de ring om het gewenste aantal dagen in te 

stellen. Voor meer dagen draait u naar rechts. Voor 

minder dagen draait u naar links.

Wanneer u het gewenste aantal dagen heeft bereikt 

drukt u op de knop waar OK boven staat. De instelling 

Tijdelijk uit met het juiste aantal dagen wordt  opgeslagen. 

Om terug te keren naar het hoofdscherm drukt u op 

de knop waar OK boven staat. Wanneer u niets doet, 

verschijnt binnen enige tijd het hoofdscherm vanzelf. In 

het hoofdscherm ziet u het uit symbool in het venster.
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Als u het systeem eerder aan wilt zetten drukt u op 

de knop waar         boven staat en kiest u bijvoorbeeld 

Automatisch  verwarmen en koelen.

Voor u ziet u het hoofdscherm. Druk op de knop waar          

boven staat.

Dit is het menu voor instellen van Verwarmen en 

koelen. In bovenstaande afbeelding ziet u de instelling 

Automatisch  verwarmen en koelen. Draai tot u deze 

afbeelding in het venster ziet en druk op de knop waar 

OK boven staat. De instelling Automatisch verwarmen en 

koelen wordt opgeslagen. 

Het hoofdscherm komt weer in beeld.
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8 Uitschakelen

Wanneer u dit wenst, kunt het systeem voor onbepaalde 

tijd uit zetten. Tijdens de periode dat het systeem uit 

staat, wordt niet naar de (door u eerder) ingestelde 

temperatuur gekeken. Wel wordt de temperatuur in 

de woning bewaakt, zodat het niet te koud of te warm 

wordt. Het zal in de woning niet kouder dan 18 ºC worden. 

Wanneer het warmer wordt dan 25 ºC zal het systeem 

gaan koelen. Als u het systeem weer aan wil zetten, 

kunt u dit doen door een andere keuze te maken in het 

menu verwarmen en koelen, bijvoorbeeld Automatisch 

verwarmen en koelen.    Wanneer het warmer wordt dan 

25 ºC zal het systeem gaan koelen. Bij uitschakeling 

wordt de voorraad tapwater bewaakt. Het systeem wordt 

geactiveerd door te draaien aan de ring. Het systeem 

schakelt over naar de instelling Automatisch verwarmen 

en koelen.

Voor u ziet u het hoofdscherm. Druk op de knop waar          

boven staat.

Dit is het menu voor instellen van Verwarmen en koelen.

In bovenstaande afbeelding ziet u de instelling Uit. Draai 

tot u deze afbeelding in het venster ziet en druk op de 

knop waar OK boven staat.

De instelling Uit wordt opgeslagen. Om terug te keren 

naar het hoofdscherm drukt u op knop waar OK boven 

staat. 

Wanneer u niets doet, verschijnt binnen enige tijd het 

hoofdscherm vanzelf.

In het hoofdscherm ziet u het uit symbool in het venster, 

dit  symbool staat in het venster zolang het systeem uit 

staat. 
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9 Tijd instellen

U kunt door de volgende stappen te volgen de ingestelde 

tijd wijzigen.

Voor u ziet u het hoofdscherm. Druk op de knop waar 

boven staat.

Dit is het instellingenmenu. U ziet de ingestelde tijd.

Wanneer u aan de ring draait kunt u de tijd instellen. 

Voor een eerder tijdstip draait u de ring naar links. Voor 

een later tijdstip draait u de ring naar rechts.

De gewenste tijd bereikt? Druk op de knop waar OK

boven staat.

De juiste tijd is nu opgeslagen. Om terug te keren naar 

het hoofdscherm drukt u op knop waar OK boven staat. 

Wanneer u niets doet, verschijnt binnen enige tijd het 

hoofdscherm vanzelf.

In het hoofdscherm wordt de juiste tijd weergegeven.
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10  Datum instellen

U kunt door de volgende stappen te volgen de ingestelde 

datum wijzigen.

Voor u ziet u het hoofdscherm. Druk op de knop waar 

boven staat.

Dit is het instellingenmenu. U ziet de ingestelde tijd. Om 

de datum te wijzigen drukt u op de knop waar volgende

boven staat.

U ziet de ingestelde datum. Draai aan de ring om de 

datum te wijzigen.

Voor een eerdere datum draait u de ring naar links. Voor 

een latere datum draait u de ring naar rechts.

De gewenste datum bereikt? Druk op de knop waar OK

boven staat. De juiste datum wordt opgeslagen. Om terug 

te keren naar het hoofdscherm drukt u op knop waar 

OK boven staat. Wanneer u niets doet, verschijnt binnen 

enige tijd het hoofdscherm vanzelf.

In het hoofdscherm wordt de juiste dag weergegeven.
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Voor het schoonmaken van de MFT kamerthermostaat 

volstaat het afnemen van stof met een hiervoor geschikte 

doek of een stofwisser. Wanneer u de MFT kamer-

thermostaat wat grondiger wilt schoonmaken maak 

deze dan niet te vochtig. Voor het schoonmaken van de 

thermostaat gebruikt u een zachte, licht vochtige doek en 

eventueel een mild schoonmaakmiddel dat niet schurend 

of agressief is.

11  Schoonmaken
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Hieronder staan oplossingen voor eenvoudige problemen 

met de warmtepomp. Door de instructies te volgen kunt 

u deze situaties eenvoudig zelf oplossen. Komt u er na 

het raadplegen van de instructies zelf niet uit, of blijft het 

probleem ontstaan, neem dan contact op met uw instal-

lateur of serviceorganisatie.

Het is te koud in de woonkamer

12  Oplossen van eenvoudige problemen
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Het is te warm in de woonkamer

Er is geen warm water

in  en de dagvoorraad warm water is gebruikt.
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13  Storing

Het kan voorkomen dat er een storing optreedt. Om de 

storing te resetten of uit te lezen, volgt u de stappen 

hieronder. 

Op pagina 23 staat een tabel met storingscodes en de 

uitleg wat de storingscode betekent. Als het resetten van 

Voor u ziet u het hoofdscherm. Hierin ziet u dat er een 

storing is aan het symbool storing.

Het scherm verandert naar het storingsvenster. Hierin 

staat het nummer van de storing weergegeven.

Probeer eerst het systeem te resetten door op de knop 

waar reset boven staat te drukken. Het systeem wordt 

nu gereset. Wanneer de storing niet verholpen is, zal de 

storing terugkeren in het venster.

De reset van het systeem is gedaan. U ziet het hoofd-

scherm nu zonder het symbool storing. Als er geen 

 storing meer is, blijft het hoofdscherm in beeld.

Wanneer het systeem is gereset, maar de storing niet is 

verholpen, zal het symbool storing terugkeren in het 

venster. 

Bel uw installateur of serviceorganisatie om de storing te 

verhelpen. Geef hierbij het storingsnummer door wat in 

het storingsscherm staat.  

de storing het probleem niet verhelpt, belt u uw instal-

lateur of  serviceorganisatie om de storing te verhelpen. 

Geef hierbij het nummer van de storing door wat in het 

scherm staat.
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14  Elektrisch verwarmen

Door Elektrisch verwarmen in te schakelen, kunt u de 

ver warming van uw woning tijdelijk door het elektrisch 

element laten gebeuren. Bijvoorbeeld als er een storing 

is in de warmtepomp, waardoor deze tijdelijk niet op de 

normale manier werkt. Na het aanzetten van deze functie 

zal het elektrisch element 24 uur lang, wanneer dit nodig 

is, inschakelen voor verwarming. Als het nodig is, kunt u 

na 24 uur de functie Elektrisch verwarmen opnieuw voor 

24 uur inschakelen. Het elektrisch element wordt zo 

ingezet als back-up, zodat u niet in de kou hoeft te zitten.

Voor u ziet u het hoofdscherm. Druk op de knop waar 

boven staat.

Dit is het menu voor instellen van Verwarmen en 

 koelen. In bovenstaande afbeelding ziet u de instelling 

Automatisch  verwarmen en koelen en elektrisch verwarmen.

Draai tot u deze afbeelding in het venster ziet en druk op 

de knop waar OK boven staat. De instelling Automatisch 

 verwarmen en koelen en elektrisch verwarmen wordt 

 opgeslagen. Het hoofdscherm komt weer in beeld.

Wilt u alleen Alleen verwarmen of elektrisch verwarmen,

dan draait u tot u deze afbeelding in het venster ziet en 

druk op de knop waar OK boven staat. De instelling Alleen 

verwarmen of elektrisch verwarmen wordt opgeslagen. Het 

hoofdscherm komt weer in beeld.

Elektrisch verwarmen is nu ingeschakeld. Gedurende 24 

uur kan het elektrisch element inschakelen voor verwar-

ming. Tijdens Elektrisch verwarmen staat het elektrisch 

symbool      in het venster.
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U krijgt 2 jaar en drie maanden all-in garantie op alle 

Itho  onderdelen van de Itho Energiewoning. De garantie 

omvat het kosteloos herstellen van alle gebreken 

 veroorzaakt door fabricagefouten en materiaalfouten 

gedurende deze termijn.

De garantie gaat in op de datum van oplevering van de 

woning. Deze garantie wordt verleend op voorwaarde 

dat er jaarlijks onderhoud wordt gepleegd. Hiervoor 

dient u een onderhoudscontract af te sluiten met uw 

installateur of serviceorganisatie. De installateur of 

service organisatie waarmee het onderhoudscontract 

is afgesloten dient door Itho erkend te zijn. Heeft u nog 

geen onderhoudscontract afgesloten dan dient u hiervoor 

contact op te nemen met uw installateur of een andere 

door Itho erkende installateur.

De garantie is van kracht als:

-  De componenten in de Itho Energiewoning door 

een door Itho erkend installateur zijn geïnstalleerd 

met inachtneming van de installatie-eisen zoals 

omschreven in de installateurhandleidingen en 

 bijgeleverde montagehandleidingen.

-  De installatie goedgekeurd is door Itho bv.

-  De inbedrijfstelling door Itho bv is uitgevoerd.

-  Het benodigde onderhoud/inspectie wordt uitgevoerd. 

Dit moet worden uitgevoerd door een door Itho erken-

de installateur of serviceorganisatie. 

De garantie vervalt als:

-  Tijdens de garantieperiode geen periodiek deskundig 

onderhoud/inspectie wordt uitgevoerd aan componen-

ten die onderhoud nodig hebben.

-  De gebreken zijn ontstaan door ondeskundig gebruik 

en/of toevoegingen die niet door de fabrikant zijn 

 toegestaan.

-  De gebreken zijn ontstaan door aanpassingen aan het 

 product te doen zonder schriftelijke toestemming van 

de fabrikant.

-  Schade ontstaan door oorzaken van buitenaf.

De systeemgarantie blijft van kracht wanneer een 

onderhoudscontract wordt afgesloten met een door 

Itho bv erkende  installateur. Als u zich wilt beroepen op 

garantie, dan moet u dit altijd eerst doen bij de erkende 

installateur die de installatie heeft geïnstalleerd of een 

andere door Itho bv als zodanig  erkende installateur. 

Itho bv accepteert garantie-aanvragen  uitsluitend als 

de  aanvraag wordt gedaan door een door Itho bv erkend 

installatiebedrijf of erkende serviceorganisatie. 

De aansprakelijkheid van Itho bv voor gebreken is 

beperkt tot het nakomen van de omschreven garantie-

verplichtingen. Met uitzondering van deze garantie-

verplichtingen is dan ook elke vorm tot schadevergoeding 

uitgesloten. 

15  Garantie
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Tabel instellingen verwarmen en koelen

Hieronder vindt u uitleg van de verschillende instellingen 

van het  menu Verwarmen en koelen. U kunt in dit menu 

Tabel instellingen warm water

Hieronder vindt u uitleg van de verschillende instellingen 

van het menu Warm water. U kunt in dit menu komen, 

komen, wanneer u in het hoofdscherm op de knop drukt 

waar          boven staat. Hieronder staat de betekenis en 

de uitleg van de verschillende symbolen in dit menu.

wanneer u in het hoofdscherm op de knop drukt waar           

boven staat. Hieronder staat de betekenis en de uitleg 

van de verschillende symbolen in dit menu.

 Bijlagen
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Tabel storingcodes

U heeft een warmtepomp type 3I of 3C, 5I of 5C. Hieronder 

vindt u per type warmtepomp de tabel met storingen. 

Op het typeplaatje op de warmtepomp staat vermeld 

welk type warmtepomp u heeft. Het typeplaatje bevindt 

zich aan de voorzijde van de warmtepomp in de rechter 

onderhoek.

Warmtepomp type WPU 3I of WPU 3C
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Warmtepomp type WPU 5I of WPU 5C

(vervolg)
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(vervolg)
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