Ontvanger BPT003 + Thermostaat BPT710
Instructie voor koppeling
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Stap 2

In deze handleiding gaan we de ontvanger aan de
thermostaat koppelen. Maak de thermostaat open, plaats
2 stuks AAA batterijen en sluit de thermostaat vervolgens
weer. Als dit goed is gegaan licht het display op en wordt
o.a. de temperatuur weergegeven.
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Klik een aantal keren op menu tot er het woord AUTO in
beeld komt. Druk nu een aantal keren op de + toets totdat
er het woord COnSt in de display verschijnt. Druk nu
wederom op menu.

Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui
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Er komt een 1 in het display te staan. Druk een aantal keer
op de menu toets totdat er een 3 in het beeld verschijnt. In
de regel onder deze 3 staat tESt en 1-. Met de 1- gaan we
nu aan de slag. Uitgang 1 van de thermostaat is momenteel
nog nergens aan gekoppeld. We gaan deze nu draadloos
met de BPT003 verbinden.

Stap 4
Aan de achterkant van de BPT003 zit linksboven een zwart
knopje, druk deze gedurende 0,5 sec. in. Druk nu op de –
toets van de thermostaat. De BPT003 gaat nu verbinding
maken met de thermostaat, dit kan een minuut duren.
Gedurende deze tijd knipperen de twee led lampjes op
de BPT003 en hoor je een aantal klikken. De BPT003 is
nu gekoppeld, de 1- op het display is nu 1A. Je hebt de
ontvanger nu aan de thermostaat gekoppeld. Indien je
meerdere ontvangers aan deze thermostaat wil koppelen
kan je kiezen voor uitgang 2, 3 t/m 9. Stel vervolgens
de datum en tijd in conform bijgevoegde thermostaat
handleiding.

