
Bedieningsinstructie ClimaRad Care H1C

Het ClimaRad Care H1C toestel zorgt voor een optimale temperatuur en optimale luchtkwaliteit in de ruimte 
door te verwarmen, koelen en ventileren met luchtfiltering en warmteterugwinning. Door de ingebouwde 
warmtewisselaar gaat er tijdens het ventileren met buitenlucht nauwelijks warmte verloren.

De ClimaRad Care H1C in uw vertrek is door de installateur optimaal ingesteld en werkt volledig automatisch. 
Daarom leggen wij alleen de functietoetsen uit die voor u relevant zijn in het dagelijks gebruik. 

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de bovenzijde van het toestel.

Werkingsprincipe ClimaRad Care H1C

Bediening ClimaRad Care H1C

ClimaRad Care H1C

Bedieningspaneel
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4 sec. tegelijkertijd indrukken

6 sec. indrukken

Kinderslot. Het kinderslot is ingeschakeld. 

Storing. Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw 
installateur of woningcorporatie.

Filter vervuild. Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact 
op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 
6 seconden lang op de  +  en de  -  toets.

Meldingen Uitschakelen 

U kunt de gewenste ruimtetemperatuur instellen door aan de instelring te draaien. Draai 
naar links voor een lagere temperatuur, naar rechts voor een hogere temperatuur. 

Werking ClimaRad Round kamerthermostaat (optioneel)  

Functietoetsen 

Automatische regeling. De ventilatie/verwarming/koeling in het vertrek wordt 
automatisch geregeld door uw ClimaRad ventilatie-unit, die op basis van CO -meting 2

functioneert. 

AUTO 

Pauze. Gebruik deze functie wanneer u tijdelijk niet wilt ventileren/verwarmen/koelen. 
Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.

Temperatuur. Met de +  en  –  op uw bedieningspaneel kunt u de gewenste temperatuur 
van uw ruimte verhogen of verlagen. Wanneer aanwezig kunt u ook d.m.v. uw 
kamerthermostaat de temperatuur in de ruimte aanpassen. 

Maximaal. Uw ClimaRad gaat in de maximale stand functioneren. Voor ventilatie kan deze 
functie gebruikt worden om onaangename geuren als rooklucht of kookluchtjes te 
verdrijven. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische 
regeling.

Kinderslot. Deze toetsencombinatie vergrendelt uw bedieningspaneel. Druk de aangegeven 
toetsen gedurende 4 seconden tegelijkertijd in. Wilt u deze vergrendeling opheffen, voer 
deze handeling dan nogmaals uit. 

Ventileren met koelere buitenlucht. Uw ClimaRad ventileert met buitenlucht wanneer het 
buiten minimaal 2 graden kouder is dan de lucht in uw ruimte. Na een periode van 8 uur 
schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling. Met de  +  en  -  kunt u zelf de 
snelheid bepalen. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u ’s nachts de 
temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen.

Functietoetsen installateur/beheerder  

Koelingfunctie uit/aanzetten: Alleen van toepassing bij systeem met koelinstallatie. 
U schakelt deze in of uit door 4 sec. op de knop te drukken. 4 sec. indrukken
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