
De afstandsbediening werkt als draadloos werkstation om de werking van de kachel te beheren en zijn toestand 

live te volgen. De belangrijkste eigenschappen zijn:

- controle van de kachel van op afstand

- kamerthermostaat

- besturingssysteem van de kachelparameters

1. Positionering

Het wordt aangeraden de afstandsbediening te plaatsen in een ruimte met zo goed mogelijke temperatuur-

condities. Vermijd de nabijheid van deuren, ramen, warmtebronnen of plaatsen met weinig tot geen


ventilatie. Het wordt bovendien aangeraden de afstandsbediening tegen de muur te installeren m.b.v. de 

bijgeleverde ondersteuning, op ongeveer 1,5 m van de vloer en op een afstand van maximum 7m van de kachel.

Het bereik kan aanzienlijk worden beperkt wanneer er andere apparaten zoals draadloze hoofdtelefoons, 

draadloze videoconsoles, andere afstandsbedieningen etc. in de buurt zijn, die de prestaties van deze afstands-

bediening kunnen beïnvloeden. Ga na of dergelijke apparaten zich in de omgeving bevinden en schakel ze uit

wanneer u ze niet gebruikt, om zo storingen in het elektromagnetisch veld te vermijden. Wanneer er zich

meerdere afstandsbedieningen bevinden in de nabijheid vaan eenzelfde kachel, en vice versa, moet men de 

afstandsbediening aan een specifieke kachel toekennen: zie procedure voor wijzigen en vastleggen van 

afstandsbedieningcode in paragraaf 4.2.10.3. Wanneer de kachel een lange tijd niet zal worden gebruikt, is het

aangeraden de batterijen uit de afstands- bediening te halen. Om de batterijen eruit te halen en ze eventueel

te vervangen, moeten de vier vijzen aan de achterzijde van de afstandsbediening losgeschroefd worden.

2. De toetsen

Elke toets heeft meerdere functies, zoals aangetoond in de tabel hieronder:

TOETS

Functie aan/uit door gedurende 3 sec. op de toets te drukken (het toestel 

reageert met een geluidssignaal en een boodschap op het display die de

handeling bevestigt).

Deblokkeringsfunctie van het systeem door gedurende 3 sec. op de toets te 

drukken (het toestel reageert met een geluidssignaal en een boodschap op

het display die de handeling bevestigt).

Functie om de menu's te verlaten.
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1 Functie om de menu's binnen te gaan.

Functie voor het wijzigen van de kamerthermostaat wanneer men zich niet

binnen een menu bevindt. Druk in het hoofdvenster op deze toets om de 

kamerthermostaatwaarde te kunnen wijzigen.

Druk in de menu's op deze toets om naar boven te scrollen.

Functie voor het wijzigen van de kamerthermostaat wanneer men zich niet

binnen een menu bevindt. Druk in het hoofdvenster op deze toets om de 

kamerthermostaatwaarde te kunnen wijzigen.

Druk in de menu's op deze toets om naar beneden te scrollen.

3. Het display

Het display wordt in normale toestand niet verlicht, om energie te sparen. Om het display op te lichten, druk op

eender welke toets. Op het display zal het hoofdvenster verschijnen.

Dag en uur Temperatuur gemeten door de 

thermostaat van de afstands-

Activatie timer bediening

Toestand van het systeem Thermostaat afstandsbediening

Pelletskwaliteit

Indicatie alarm Vermogen kachel

3.1. Wijziging kamerthermostaat

Druk de toetsen 5 en 6 om onmiddellijk de kamerthermostaat van de afstandsbediening te kunnen  wijzigen.

Het wijzigen van de waarde gebeurt d.m.v. de toetsen, en het bevestigen gebeurt automatisch door het venster

te verlaten.

2
DÉFILEMENT MENU

 ET SOUS-MENUS
(SCROLLEN DOOR MENU'S)

2
DÉFILEMENT MENU

 ET SOUS-MENUS
(SCROLLEN DOOR MENU'S)

Binnen de menu's dient de toets SET om de waarde van de geselecteerde

paramter te kunnen wijzigen.

1
MODIFIER 

THERMOSTAT
(THERMOSTAAT WIJZIGEN)

MODIFIER 

THERMOSTAT
(THERMOSTAAT WIJZIGEN)

1

Functie om de waarden in de menu's te bevestigen.2

3

MENU

SET

MODIFIER
(WIJZIGEN)

Jeu  14:26                 25°C 

        G                  22°C 

Arrêt 
Pellet 2                                                    P 1 
Er02 

L 

Thermostat ambiante 
 
Radio 

Set: 22° 
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4. De menu's

Hierna de manieren om de menu's in de afstandsbediening te gebruiken en te beheren: een gebruikersmenu dat de 

eindgebruiker toelaat de kachel te doen werken volgens zijn eisen en een beveiligd menu voor de technicus 

om de werkingsparameters te wijzigen, de werking van de uitgangen te testen en de historiek van de werking van  

de kachel te controleren.

4.1. Werking van het menu

Druk op toets 8 om op de hoofdpagina van het menu terecht te komen.

Gebruik de toetsen 5 en 6 om het gewenste menu te selecteren.

Druk op toets 8 om het geselecteerde menu binnen te gaan en de lijst van submenu's te krijgen, alsook de inge-

stelde waarde voor deze parameter.

Naam parameter

Maximumwaarde

Huidige waarde

Minimumwaarde

Druk op toets 8 om de parameter te kunnen wijzigen (het veld SET knippert) en gebruik de toetsen 5 en 6 om de

waarde van de parameter te verhogen of te verlagen.

Druk vervolgens op toets 8 om de geselecteerde waarde te bevestigen.

Druk op ESC om de wijziging te annuleren en de voorgaande waarde te behouden. De validatie gaat doorgaans

gepaard met de overbrenging van de waarde van de geselecteerde parameter naar de kachel.

Wanneer de overdracht faalt (storing op het overdrachtskanaal),  verschijnt een dergelijke boodschap:

Puissance combustion 
 

Thermostat ambiante 
 

Données 
 

Recette 
 

Puissance combustion 
 

 
 
Max: 5 
Set: 2 
Min: 1 

Puissance combustion 
 

 
 
Max: 5 
Set: 2 
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Probeer de parameter opnieuw te wijzigen nadat u de afstand tussen de afstandsbediening en de kachel

heeft verkleind.

Wanneer de overdracht gelukt is, druk op toets 7 om het submenu te verlaten en terug te keren naar het 

hoofdvenster. Druk opnieuw op toets 7 om het menu volledig te verlaten.

Opmerking: wanneer geen enkele toets ingedrukt wordt gedurende minstens 60 seconden, zal het sys-

teem automatisch het menu verlaten.

4.2. Gebruikersmenu

Het gebruikersmenu bevat de volgende menu's en submenu's.

Puissance combustion Laat toe het vermogen van de kachel te wijzigen.

Menu om de waarde van de kamerthermostaat van de afstands-  

bediening en van de kachel te regelen.

Recette Menu om de pelletskwaliteit in te stellen.

Modalité

o Désactivé Selectie van de programmatiemodus van de timerthermostaat:

o Journalier dagelijks (journalier ), wekelijks (hebdomadaire ), weekend (week-

o Hebdomadaire end), uitgeschakeld (désactivée).

Timer o Week-end

Programme

o Journalier Menu voor de programmatie van de uurschema's van in-/uit-

o Hebdomadaire schakeling van de kachel voor elk van deze drie modi.

o Week-end

Date et heure Menu om de klok in te stellen.

Calibrage Vis sans fin Laat toe de aanvoer van pellets te verhogen of te verlagen.

combustion Ventilateur Laat toe de rookgasventilatorsnelheid te verhogen of te verlagen.

Chargement (Load ) Menu om de vijzel manueel te laden wanneer de kachel uit is.

Langue Menu om de taal te selecteren.

menu om de verbinding met het bedieningspaneel te testen en 

deze te updaten.

Via dit menu kan het beveiligd menu bereikt worden.

 (Uitsluitend voor gekwalificeerde technici.)

Menu om bepaalde parameters vast te zetten en de kachel te

verifiëren.

 (Uitsluitend voor gekwalificeerde technici.)

Standby

Grandeurs

Test sorties

Compteur

Données

Thermostat ambiant

GEBRUIKERSMENU OMSCHRIJVING

Menu système

Menu radio

Transfert 
Raté 
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4.2.1. Menu Puissance combustion (vermogen verbranding)

In dit menu kan het vermogen van de kachel aangepast worden.

Druk in het hoofdvenster op toets 8 om het submenu "Combustion" te selecteren en druk opnieuw op

toets 8 om het binnen te gaan.

Druk andermaal op toets 8 (de ingestelde waarde SET knippert).

Gebruik de toetsen 5 en 6 om het vermogen te verhogen of te verlagen.

Druk toets 8 om de geselecteerde waarde te bevestigen of druk twee maal op toets 7 om het menu te

verlaten.

4.2.2. Menu Thermostat ambiant (kamerthermostaat)

In dit menu kunnen de kamerthermostaat van de afstandsbediening en van de kachel zelf 

geactiveerd/ingesteld worden.

Druk in het hoofdvenster op toets 8, ga naar beneden tot aan menu "Thermostat ambiant" m.b.v. de

toetsen 5 en 6 en druk vervolgens op toets 8 om het menu binnen te gaan.

4.2.2.1. Thermostat ambiant radio (kamerthermostaat afstandsbediening)

Druk op toets 8 om het submenu binnen te gaan en gebruik de toetsen 5 en 6 om de waarde te wij-

zigen.Druk op toets 1 om de thermostaat de activeren/desactiveren. Druk op toets 8 om de nieuwe 

waarden te bevestigen. Wanneer de kamerthermostaat van de afstandsbediening gedesactiveerd 

is, neemt de kamerthermostaat van de kachel zelf automatisch over.

4.2.2.2. Thermostat ambiant poêle (kamerthermostaat kachel)

De kamerthermostaat van de kachel zelf kan niet worden gedesactiveerd. Hij neemt automatisch 

over van de kamerthermostaat van de afstandsbediening wanneer deze niet werkt.

4.2.3. Menu Données (gegevens)

Menu om de paramters van de kachel vast te zetten en te controleren. 

(Uitsluitend voor gekwalificeerde technici.)

Puissance combustion 
 

 
 
Max: 5 
Set: 2 

Radio 25 

Poêle 24 
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4.2.4. Menu Recette (pelletskwaliteit)

Menu voor de instelling van de pelletskwaliteit.

Druk in het hoofdvenster op toets 8, ga naar beneden tot aan menu "Recette" m.b.v. de toetsen 5 en 6

en druk vervolgens op toets 8 om het menu binnen te gaan.

Druk andermaal op toets 8 (de selectiewaarde SET knippert).

Gebruik de toetsen 5 en 6 om het nummer van de pelletskwaliteit te verhogen of te verlagen.

Druk op toets 8 om de geselecteerde waarde te bevestigen en druk twee maal op toets 7 om het menu

te verlaten.

4.2.5. Menu Chrono (timer)

Menu om de uurschema's voor het werken en uitschakelen van de kachel te bepalen.

Druk in het hoofdvenster op toets 8, ga naar beneden tot aan menu "Chrono" m.b.v. de toetsen 5 en 6

druk vervolgens op toets 8 om het menu binnen te gaan. Selecteer een van de twee submenu's m.b.v.

de toetsen 5 en 6 en druk vervolgens op toets 8 om het menu binnen te gaan.

4.2.5.1. Modalité chrono (timermodus)

De actieve modus is gemarkeerd 

DISPLAYTOETSENINSTRUCTIES

Recette 
 

 
 
Max: 4 
Set: 2 

Modalité 

Programme 

Désactivé 
 

Journalier 
 

Hebdomadaire 
 

Week-end 
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Naar de bewerkingsmodus gaan

(de cursor die de gelecteerde

modus toont, knippert)

4.2.5.2. Programme chrono (timerprogramma)

De actieve modus is gemarkeerd

De gewenste modus selecteren

De gewenste modus bevestigen

 - Journalier (dagelijks)

Selecteer de dag van de week (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag) die men wenst te 

programmeren (3 uurschema's voor in-/uitschakeling per dag). Na het kiezen van een weekdag 

verschijnt de tabel met de 3 uurschema's.

 - Hebdomadaire (wekelijks)

Gaat onmiddellijk naar de tabel met uurschema's (3 voor heel de week):

 - Week-end

Het is mogelijk te kiezen tussen de periodes "Lundi-Vendredi" (maandag-vrijdag) en "Samedi-

Dimanche" (zaterdag-zondag) (3 uurschema's voor elke periode):

INSTRUCTIES TOETSEN DISPLAY

De gewenste modus selecteren

De nieuwe waarde opslaan

Het menu verlaten

INSTRUCTIES TOETSEN DISPLAY

Désactivé 
 

Journalier 
 

 
 

Week-end 
 

Hebdomadaire 

 
 

Hebdomadaire 
 

Week-end 
 

Journalier 

 
Hebdomadaire 
 

Week-end 
 

Journalier  

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
 

Lundi 
 

ON                     OFF 
 

09:30               13:15   
 

00:00               00:00 
 

00:00               00:00 
 

Lundi 

Journalier 

 
 

Week-end 
 

Hebdomadaire 

 

ON                     OFF 
 

09:30               13:15  
 
 

00:00               00:00 
 

Lun-Dim 
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Na het gewenste programma gekozen te hebben:

Selecteer voor het uurschema van de ene weekdag 23:59 als OFF-uur.

Selecteer voor het uurschema van de volgende weekdag 00:00 als ON-uur.

De drie programmatietypes blijven afzonderlijk gememoriseerd: wanneer men bijvoorbeeld de

dagelijkse programmatie instelt, blijven de andere modi onveranderd.

BELANGRIJK: om de kachel aan te steken is het noodzakelijk na de programmatie van een of 

meerdere modi (dagelijks, wekelijks, weekend), er een in het submenu "Mode"  te selecteren 

om hem te valideren.

4.2.6. Menu Date et heure (datum en uur)

Menu om de datum en het uur in te stellen.

Druk in het hoofdvenster op toets 8, ga naar beneden tot aan menu "Date et heure" m.b.v. de toetsen

5 en 6 en druk vervolgens op toets 8 om het menu binnen te gaan.

Gebruik de toetsen 5 en 6 om de uren, minuten of de weekdag te selecteren. Druk op toets 8 om te 

wijzigen (de cursor knippert) en op de toetsen 5 en 6 om de waarde van het geselecteerde te wijzigen.

Druk op toets 8 om de geselecteerde waarde te bevestigen en twee keer op toets 7 om te verlaten.

Bevestig de programmatie

Valideer (een  verschijnt) het uurschema of valideer het niet

Verlaat

Programmatie over twee dagen

TOETSENPROGRAMMATIE TIMER

Selecteer het te programmeren uurschema

Ga naar de bewerkingsmodus (het geselecteerde uurschema 

knippert)

Wijzig de uren

Journalier 
 

Hebdomadaire 
 

Week-end 

 

Sam-Dim 

Lun-Ven 
 

ON                     OFF 
 

09:30               13:15   
 

00:00               00:00 
 

00:00               00:00 
 

Lun-Ven 

Date et heure 
 

           17:24 
           Ven 
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4.2.7. Menu Calibrage combustion (kalibrering verbranding)

Menu om de verbranding te verbeteren naargelang het type pellets en de kachelschoorsteen.

Druk in het hoofdvenster op toets 8, ga naar beneden tot aan het menu "Étalonnage" m.b.v. de toetsen 

5 en 6 en druk vervolgens op toets 8 om het menu binnen te gaan.

4.2.7.1. Vis sans fin (vijzel)

Menu om de hoeveelheid pellets te verhogen of te verlagen.

Druk op toets 8 om het submenu "Vis sans fin" binnen te gaan.

Druk opnieuw op toets 8 (de selectiewaarde SET knippert).

Gebruik de toetsen 5 en 6 om deze waarde te verhogen of te verlagen.

Druk op toets 8 om de ingestelde waarde te bevestigen en druk twee maal op toets 7 om te verla-

ten. Er zijn 10 verhogings- en 10 verlagingsniveaus.

De ijkingswaarde (van -10 tot +10) heeft enkel effect op de geselecteerde pelletskwaliteit.

Het veld SET: 0 betekent dat de waarden zijn ingesteld op de fabrieksinstellingen.

4.2.7.2. Ventilateurs (Aspiration fumées) (rookgasventilator)

Menu om de afzuiging van de kachel te vermeerderen of te verminderen.

Druk op toets 8 om de ventilatorinstellingen te wijzigen. Druk opnieuw op toets 8 (de selectie- 

waarde SET knippert).

Vis sans fin 

Ventilateur 

Vis sans fin 
 

 
 
Max: 10 
Set: 2 

Ventilateur 
 

 
 
Max: 10 
Set: 0 
Min: -10 
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Gebruik de toetsen 5 en 6 om deze waarde te verhogen of te verlagen.

Druk op toets 8 om de ingestelde waarde te bevestigen en druk twee maal op toets 7 om te verla-

ten. Er zijn 10 verhogings- en 10 verlagingsniveaus. De ijkingswaarde (van -10 tot +10) heeft enkel 

effect op de geselecteerde pelletskwaliteit. Het veld SET: 0 betekent dat de waarden zijn ingesteld 

op de fabrieksinstellingen.

4.2.8. Chargement (Load) (1e pelletslading)

Het menu voor het laden van de vijzel dient om de vijzel manueel te vullen tijdens de brandstof-

bevoorradingsfase.

Druk in het hoofdvenster op toets 8, ga naar beneden tot aan menu "Chargement" m.b.v. de toetsen

5 en 6 en druk vervolgens op toets 8 om het menu binnen te gaan.

Druk andermaal op toets 8 (de selectiewaarde "Désactivé" knippert).

Gebruik de toetsen 5 en 6 om"Activé" te selecteren.

Druk opnieuw op toets 8 om het laden te beginnen.

4.2.9. Langue (taal)

In dit menu kan de taal geselecteerd worden.

Druk in het hoofdvenster op toets 8, ga naar beneden tot aan menu "Langue" m.b.v. de toetsen 5 en 6

en druk vervolgens op toets 8 om het menu binnen te gaan. De huidige taal is gemarkeerd.

Druk opnieuw op toets 8 om te wijzigen (de cursor die de geselecteerde taal markeert knippert).

Selecteer de gewenste taal m.b.v. de toetsen 5 en 6, druk op toets 8 om de nieuwe taal te bevestigen

en druk twee maal op toets 7 om te verlaten.

4.2.10. Menu Radio (afstandsbediening)

Druk in het hoofdvenster op toets 8, ga naar beneden tot aan menu "Radio" m.b.v. de toetsen 5 en 6 

druk vervolgens op toets 8 om het menu binnen te gaan.

Chargement 
 

 
 
 
Activé 

Italiano 

Español 
 

Français 
 

Deutsch 
 

English 

Ardea nv versie 10/2011



4.2.10.1. Test Radio (test afstandsbediening)

Menu om de verbinding van de afstandsbediening te testen.

Deze test dient om na te gaan of de omgeving al dan niet verstoord is.

Druk op toets 8 om de controle uit te voeren en druk op toets 7 om te verlaten.

De afstandsbediening zal ononderbroken signalen zenden en de ontvangen en gemiste antwoor- 

den tellen. Hoe groter het aantal gemiste antwoorden, hoe slechter de kwaliteit van het signaal.

4.2.10.2. Apprentissage menu (bijwerken menu)

Via dit menu kan het menu van de bedieningspaneel bijgewerkt worden in geval dat het product

waarmee het is verbonden veranderd is. Deze handeling is onomkeerbaar.

Het bijwerken van het menu is beveiligd door het wachtwoord van 4 cijfers van het systeem waar-

mee het verbonden is.

Uitsluitend voor gekwalificeerde technici.

4.2.10.3. Changer code (code wijzigen)

Het veranderen van de code laat toe de afstandsbediening aan een specifieke kachel toe te kennen

zodat de afstandsbediening maar met één kachel interageert (dit betekent dat meerdere kachels 

zich binnen eenzelfde werkingszone kunnen bevinden).

Om de code te wijzigen en de afstandsbediening aan een specifieke kachel toe te kennen, ga als 

volgt te werk: ga naar beneden tot aan menu "Changer code" m.b.v. de toetsen 5 en 6 en druk 

vervolgens op toets 8 om het menu binnen te gaan. De huidige code is gemarkeerd.

Test radio 

Apprentissage menu 
 

Changer code 
 

Radio standby 

Test radio 
 
 
 
 
 

Tx: 53 
 

Rx: 53 
 

Er: 0 
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Selecteer de gewenste code m.b.v. de toetsen 5 en 6.

Bereid de kachel voor op het ontvangen van de nieuwe code (ga naar het menu "Learn" van het

bedieningspaneel - zie paragraaf 2.2.7 Panneau de controle - en druk vervolgens op de toets SET op 

het paneel).

Druk op toets 8 op de afstandsbediening.

Ga na of de handeling correct werd uitgevoerd (wanneer de handeling mislukte, verschijnt de 

boodschap "Échec apprentissage" op het display van de afstandsbediening.

4.2.10.4. Radio standby (afstandsbediening stand-by)

Menu om de afstandbediening in stand-by te zetten.

Druk op toets 8 om de stand-byfunctie te activeren.

4.2.11. Menu Système (systeem)

Via dit menu geraakt u in het beveiligd menu.

Uitsluitend voor gekwalificeerde technici.

Changer code 

00997 
 

00998 
 
 
01001 

01000 

RADIO STANDBY 

Activer 
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