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1 Installatie

1.1 Demontage van de deur en kap

1. Koppel het verwarmingstoestel af van de stroomtoevoer.
2. Draai de enkele schroef aan de linkerkant van de deur eruit.
3. Maak twee grendels los door aan de achterkant van de grendel te 

trekken en deze naar buiten te lichten.
4. Open de deur.
5. Ontkoppel de aarddraad nabij het bovenste scharnier.
6. Licht de deur omhoog en uit zijn scharnieren.
7. Plaats de deur zorgvuldig tegen een wand en zorg ervoor dat deze 

niet kan omvallen.

8. Verwijder de vier schroeven aan weerskanten bovenaan van het 
bedieningspaneel.

9. Draai de 2 schroeven aan de onderzijde binnen de behuizing los.
10. Verwijder de borgbeugel.
11. Trek de kap naar voren en verwijder deze compleet.
12. Ga voor het monteren in omgekeerde volgorde te werk.
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1.2 Verwijdering van de behuizing van de besturingsprint

1. Draai de twee schroeven los (niet verwijderen).
2. Verwijder de schroef van de behuizing.
3. Trek het deksel naar links en omhoog voor toegang tot de 

besturingsprint.

1.3 Vervangen van de besturingsprint

Opgelet
Besturingsprint gevoelig voor elektrostatische ontladingen. Houd 
de besturingsprint alleen vast bij de randen en draag een 
aardingsarmband.

De besturingsprint bevindt zich op de brug.

A Steunen

1. Koppel alle connectoren los van de besturingsprint.

Opgelet
Trek niet aan de draden om een connector te verwijderen.

2. Maak de zeven steunen van de besturingsprint los door het einde van 
de steunen samen te drukken en de kaart vooruit uit elke steun te 
halen.

3. Verwijder de besturingsprint.
4. Ga voor het monteren in omgekeerde volgorde te werk.

2 Instellingen

2.1 Instelling van de 6200 opslagsensors

Gebruik het bedieningspaneel om de 6200 opslagsensor in te stellen.
Draai aan de bedieningsknop om een optie/instelling op het 
bedieningspaneel te markeren. Druk op de bedieningsknop om een optie/
instelling te selecteren.

1. Selecteer de instellingenpagina .
a Instelling land
b Speciaal bedrijf
c Instellingen
d Terug
e Expert

Afb.3 Verwijdering van de behuizing van 
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2. Selecteer Expert.
a Expert
b Keuze gebruikers niveau
c Wachtwoord invoer
d Inbedrijfstelling of Installateur
e Terug

3. Selecteer Keuze gebruikers niveau.
4. Draai de bedieningsknop naar Installateur.
5. Voer het wachtwoord 10001 in.
6. Selecteer Installateur.
7. Selecteer de instelpagina .

a Complete parameter lijst.
b Inbedrijfstelling Wizard.

8. Selecteer Complete parameter lijst

a
b
c /

9. Selecteer 
10. Draai de bedieningsknop naar .
11. Selecteer .
12. Draai de bedieningsknop om te wijzigen naar .
13. Druk op de bedieningsknop om te selecteren.
14. Verlaat de display-instellingen door indrukken en vasthouden van de 

draaiknop totdat het hoofdscherm weer wordt weergegeven.
15. Reset de verwarmingsketel.
16. Controleer de goede werking van de verwarmingsketel.

Afb.6 Expert-pagina
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