Schade door bedieningsfouten
Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel
en/of materiële schade tot gevolg hebben.
B Waarborg dat kinderen dit toestel niet zonder toezicht kunnen bedienen of ermee
kunnen spelen.

6 720 612 481-00.1R

B Waarborg dat alleen personen toegang hebben, die in staat zijn dit toestel deskundig
te bedienen.

Bosch Thermotechniek B.V.
Postbus 379
7300 AJ Apeldoorn
Tel: +31 (0) 55 - 543 43 43
Fax: +31 (0) 55 - 543 43 44

Weersafhankelijke regelaar met
solarregeling

FW 120

www.boschcvketels.nl
infott@nl.bosch.com

6 720 800 897 (2012/02)

Korte bedieningshandleiding
De bedieningshandleiding
in de afscherming van het
toestel steken om deze te
bewaren.

Bedieningselementen
1

Pictogrammen

Draai de keuzeknop
in de richting +:
Menu/infoteksten boven kiezen of waarde
hoger instellen
Draai de keuzeknop
in de richting – : Menu/
infoteksten onder kiezen of waarde lager instellen

9

12 h

Functie Verwarmen

15

Functie Sparen

18

6

Functie Eco
3

21

24 h

Automatische functie

3

4

Druk op de keuzeknop
: Menu openen of
instelling/waarde bevestigen
2

Branderfunctie in indicatie

Functieschakelaar voor verwarmingscircuits:

1

Automatisch
Continu Verwarmen
Continu Sparen

3
menu

info

Continu Eco
3

4

Toets
:
Om de volgende schakeltijd en de bijbehorende functie
= Verwarmen,
= Sparen,
= Eco
voor het voor het CV-circuit te vervroegen tot
de actuele tijd.
Toets
: Om de warmwaterbereiding onmiddellijk te activeren. Boiler wordt gedurende
60 minuten tot de gewenste temperatuur verwarmd of bij het combiverwarmingstoestel is
de comfortfunctie gedurende 30 minuten
actief.

5

Toets

menu

6

Toets

info

7

Toets

: Waarde wissen/resetten

8

Toets

: Naar hoger menu

Functie Vakantie

2

4
5
6
7
8

1

6 720 613 504-01.1O

Afb. 1

Standaardweergave

Pictogrammen
Actuele ruimtetemperatuur
(alleen bij montage op de muur)
Knipperend segment:
Actuele tijd (09:30 tot 09:45)

9

: Menu openen/sluiten
: Waarden weergeven

Volle segmenten: Periode voor functie
= Verwarmen op de huidige dag
(1 segment = 15 min)

21

Lege segmenten: Periode voor functie
= Sparen op de huidige dag
(1 segment = 15 min)

15

3

Geen segmenten: Periode voor functie
= Eco op de huidige dag
(1 segment = 15 min)

+

Menu/infoteksten omhoog of waarde
hoger

–

Menu/infoteksten omlaag of waarde
lager

ok

Menu openen, instelling/waarde bevestigen of CV-circuit omschakelen
Een hoger menu kiezen
Waarde wissen/resetten
De volgende schakeltijd en de bijbehorende functie
= Verwarmen,
= Sparen,
= Eco voor het verwarmingscircuit tot de actuele tijd vervroegen.
Warmwaterbereiding onmiddellijk activeren. Boiler wordt gedurende
60 minuten tot de gewenste temperatuur verwarmd of bij het combiverwarmingstoestel is de comfortfunctie
gedurende 30 minuten actief.

