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NEDERLANDS (NL)  
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Deze handdoekradiator heeft de volgende elektrische kenmerken: 
• spanning - voeding 230V 50Hz,1ph 
• Isolatieklasse II 
• Beschermklasse IP44  
• lengte elektrische kabel 1200 mm  
• elektronische kamerthermostaat. 
De combinatie van de elektrische weerstand en het model van de handdoekradiator zorgt ervoor dat de temperatuur aan het oppervlak van de 
radiator lager blijft dan circa 70°C. 
De handdoekradiator wordt in de fabriek gevuld met de juiste hoeveelheid speciale vloeistof, voor optimalisering van de warmteoverdracht. 
Mocht deze speciale vloeistof lekken uit de handdoekradiator dan mag de herstelling enkel worden uitgevoerd door de fabrikant zelf. 

 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE WEERSTAND 
De thermostaat kan enkel als koppel werken met een specifieke elektrische weerstand, uitgerust met beveiligingen om te hoge temperaturen te 
vermijden en om het systeem veilig te maken indien er storingen zouden optreden (zie Waarschuwingen). 
 

INSTALLATIE 

De handdoekradiator mag enkel door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd.  
Volg voor bevestiging van de handdoekradiator aan de muur de montage-instructies in bijlage.  
De installatie van de handdoekradiator moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma en conform de plaatselijke regelgeving. 
Belangrijke normen betreffende de installatie van radiatoren zijn de IEC 64-8/7 normen die actueel van kracht zijn.  
De elektrische voeding vereist een meerpolige schakelaar met contactonderbreker van minimaal 3 mm.  
Bij installatie in badkamers met badkuipen of douches moet het toestel zo worden geïnstalleerd dat de schakelaars en andere bedieningselementen 
gelegen zijn op een plek die niet bereikbaar is door personen die zich in de douche of het bad bevinden (zie Fig. B).  
De handdoekradiator mag niet direct onder een wandcontactdoos worden geplaatst. 
Let tijdens de bevestiging van de handdoekradiator aan de muur extra op dat de elektronische thermostaat en de elektrische aansluitkabel niet 
worden beschadigd. Om alle risico’s te vermijden mag de voedingskabel bij beschadiging enkel vervangen worden door de fabrikant of technische 
servicedienst, of door een persoon met gelijkwaardige kwalificatie. 
 

WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK 
Houd kinderen jonger dan 3 jaar op voldoende afstand van het toestel en steeds onder toezicht.  
Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen enkel het toestel aan- en uitschakelen indien het is geplaatst of geïnstalleerd op een normale werkpositie en 
mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en ook de betreffende gevaren hebben 
begrepen. Het is verboden om kinderen tussen 3 en 8 jaar de stekker in het stopcontact te laten steken, het toestel te laten afstellen of 
schoonmaken. Het toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis, mits deze onder toezicht staan of de nodige instructies hebben gekregen over het veilige 
gebruik van het toestel en mits zij ook de gevaren bij het gebruik van het toestel hebben begrepen. Kinderen mogen niet spelen met het toestel. De 
schoonmaak en het onderhoud van het toestel mag niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan. Sluit de voedingskabel 
enkel aan op het elektriciteitsnet nadat de radiator aan de muur is bevestigd. 
Het is strikt verboden om: 
• De batterijen in de afstandsbediening plaatsen ALVORENS U HEEFT GECONTROLEERD DAT DE THERMOSTAAT CORRECT IS 
GEÏNSTALLEERD OP DE HANDDOEKRADIATOR. 
• De voedingskabel door te snijden om het toestel los te koppelen. 
• De voedingskabel te beschadigden. Om alle risico’s te vermijden mag de voedingskabel bij beschadiging enkel vervangen worden door de 
fabrikant of technische servicedienst, of door een persoon met gelijkwaardige kwalificatie. 
Opgelet: tijdens de werking heeft de handdoekradiator hete oppervlakken. 
OPGELET: bepaalde onderdelen van dit toestel kunnen erg warm worden en brandwonden veroorzaken. Daarom moet u extra opletten in 
aanwezigheid van kinderen of kwetsbare personen. Het is normaal tijdens de werking dat de eerste buizen onderaan op kamertemperatuur blijven. 
Om kleine kinderen niet aan het minste gevaar bloot te stellen moet het apparaat op voldoende hoogte worden geïnstalleerd: de onderste 
verwarmingsbuis moet op een hoogte van minstens 600 mm boven de vloer liggen. 
OPGELET:  
Op deze handdoekradiator mag u enkel textiel drogen dat in water is gewassen. Gebruik geen corrosieve of schurende producten. 
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GEBRUIKSWIJZE EN WERKING 
ON/Stand-by 

Druk op de toets [ON/Stand-by] (Fig.A) om het toestel aan te schakelen of de werkmodus “Stand-by" aan te schakelen. 
Wanneer het toestel is aangeschakeld zal het actuele uur verschijnen onderaan het display, terwijl bovenaan de ingestelde modus en temperatuur 
worden weergegeven. Tijdens “Stand-by” verschijnt het opschrift “Stb”, het uur en de weekdag op het display. 
OPM.: wanneer het toestel overgaat naar “Stand-by" hoort u 2 pieptonen van 0,5 seconden. Wanneer de thermostaat wordt aangeschakeld hoort u 
1 pieptoon per 1 seconde. 
 
 
 
 

Voorbeeld werkmodus “Comfort”  Voorbeeld werkmodus “Stand-by” 
 
 
 
 
 
 

WERKMODUS INSTELBAAR VIA DE THERMOSTAAT 

Druk op de toets [Modus] (fig.A) voor selectie van de gewenste werkmodus. Een icoon op het display geeft de geactiveerde werkmodus aan (zie 
onderstaande tabel). 
 
 
 
 
 
 

Comfort-modus 

De "Comfort-temperatuur" stemt overeen met de door de gebruiker gewenste temperatuur en is de temperatuur gebruikt voor de werkmodi 
“Chrono”, “Stuurdraad” en “Comfort”. 
Deze werkmodus is de normale werkwijze van het apparaat. 

- Druk op de toets [Modus] totdat het “Comfort-icoon" verschijnt op het scherm; 
- Stel de gewenste temperatuur in met de toetsen [+/-] en wacht totdat de temperatuur op het display stopt met knipperen. 

De "Comfort-temperatuur" kan worden ingesteld in het volledige interval ("Nacht-temperatuur" + 0,5°C) ÷ 32 °C. 

 
Nacht-modus 

In de "Nacht-modus" is de instelbare temperatuur lager dan de "Comfort-temperatuur". De modus is geschikt voor gebruik 's nachts of 
wanneer de kamer wordt gebruikt voor minstens 2 uur. 
De "Nacht-temperatuur" wordt ook gebruikt voor de werkmodus “Chrono”. 

- Druk op de toets [Modus] totdat het “Nacht-icoon" verschijnt op het scherm; 
- Gebruik om de "Nacht-temperatuur" te wijzigen de toetsen [+/-] en wacht totdat de temperatuur op het display stopt met knipperen. 

 
OPM.: de "Nacht-temperatuur" moet steeds lager of gelijk zijn aan de "Comfort-temperatuur"; de "Nacht-temperatuur" kan ingesteld worden 
tussen 7°C en de "Comfort-temperatuur" verminderd met 0,5°C. 

 
Antivries-modus 

In de "Antivries-modus" is de temperatuur vast ingesteld op 7°C. Het toestel zal automatisch het verwarmingselement aanschakelen indien 
de temperatuur daalt onder 7°C. 
Deze modus kunt u het best gebruiken wanneer de kamer voor meerdere dagen niet wordt gebruikt. 

- Druk op de toets [Modus] totdat het “Antivries-icoon" verschijnt op het scherm. 

 
Timer 2H Modus 

De "Boost-modus" kan worden gebruikt om de kamer snel te verwarmen of het drogen van de handdoeken sneller te laten verlopen. 
- Druk op de toets [Modus] totdat het “Timer 2H-icoon" verschijnt op het scherm. 

Het verwarmingselement wordt geactiveerd voor 2 uur, onafhankelijk van de ingestelde temperatuur (in elk geval bedraagt de 
maximumtemperatuur die de kamer kan bereiken 32°C). Na verloop van 2 uur zal de thermostaat terugkeren naar de voorheen ingestelde 
modus. De gebruiker kan indien nodig de functie op elk moment terug uitschakelen door indrukking van de toets [Modus]. 
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Chrono-modus 
Deze werkmodus stelt de gebruiker in staat om verschillende temperaturen in te stellen tijdens de dag, voor verschillende dagen van de 
week. U kunt de temperaturen van de “Comfort-modus” en “Nacht-modus” en de bijbehorende tijdsintervallen programmeren. 

- Voor activering van de “Chrono-modus”: druk op de toets [Modus] totdat het icoon “Chrono” verschijnt op het display. 

 
Programmering van de “Chrono-modus” 

c) Stel de dag en het uur in: 
- Activeer de “Stand-by-modus” en druk op de toets [-] voor meer dan 3 seconden; 
- Op de bovenkant van het display verschijnt het opschrift “Set” (instelling); 
- Voor instelling van de dag en het uur: druk op de toets [+] totdat op de onderkant van het display het opschrift “tEd” verschijnt (tijd en 

datum); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Druk op de toets [Modus] voor toegang tot de configuratiemodus; 
- De knipperende pijl duidt de actuele dag aan: druk op de toetsen [+] en [-] om de correcte dag in te stellen; 
- Druk nogmaals op de toets [Modus] om de geselecteerde dag te bevestigen. De procedure voor uurinstelling is nu opgestart en het 

actueel ingestelde uur verschijnt op het display.  
- Uur: gebruik de toetsen [+] en [-] om het correcte uur in te stellen en bevestig de waarde met de toets [Modus]. 
- Minuten: dezelfde procedure als voor instelling van het uur. Bevestig de ingestelde waarde met de toets [Modus]. 
- Op het einde van de procedure gaat de thermostaat terug naar de “Stand-by-modus”. 
 
d) Stel het programma voor de “Chrono-modus” in. 
- Activeer de “Stand-by-modus” en druk op de toets [-] voor meer dan 3 seconden; 
- Op de bovenkant van het display verschijnt het opschrift “Set” (instelling); 
- Voor instelling van de dag en het uur: druk op de toets [+] totdat op de onderkant van het display het opschrift “Prog” verschijnt”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Druk op de toets [Modus] voor toegang tot de configuratiemodus; 
- Nu kunt u een tijdsinterval instellen voor elke weekdag. 
De procedure begint bij dag 1 en u kunt de gewenste reeks programmeren met de toetsen [+] en [-]: voor elk uur van de dag kunt u de 
“Comfort-temperatuur” (volle balk op het display) selecteren door indrukking van de toets [+] of de “Nacht-temperatuur” (lege balk) door 
indrukking van de toets [-]. 
Zie onderstaande figuur ter illustratie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druk op [Modus] voor bevestiging en om verder te gaan met de volgende dag en herhaal de procedure voor de overige 6 weekdagen. 
 
 
 
 
 
 



 
FUNCTIES 

 
Functie Toetsenbord Geblokkeerd 

Met deze functie blokkeert de gebruiker het toetsenbord om te vermijden dat ongewenste wijzigingen worden uitgevoerd.  
Voor aanschakeling van deze functie: druk op de toets [Modus] (Fig.A) voor 3 seconden totdat het “Slot-icoon” verschijnt. Om deze functie 
uit te schakelen drukt u nogmaals op de toets [Modus] voor nogmaals 3 seconden totdat het icoon verdwijnt. 
Met de aangeschakelde functie "toetsenbord geblokkeerd" zal enkel de toets [ON/OFF] actief zijn. De onderstaande foto toont een voorbeeld 
 
 
Functie Detectie Open Venster 

De functie “Detectie Open Venster” bemerkt wanneer er een venster open staat door detectie van een plotse temperatuurvermindering in de 
kamer. In dit geval zal het toestel het verwarmingselement uitschakelen voor maximum 30 minuten. Na 30 minuten of indien de temperatuur 
van de kamer vermeerdert, wordt de thermostaat terug aangeschakeld. 
Ga als volgt te werk om deze functie aan te schakelen: 

- Ga naar de “Stand-by-modus”; 
- Druk op de toets [+] voor 3 seconden; 
- Druk op de toets [+] om de functie aan of uit te schakelen; 
- Druk op de toets [Modus] en op de toets [-] voor bevestiging en om terug te keren naar de “Stand-by-modus”. 

Wanneer deze functie is aangeschakeld verschijnt het icoon “Open Venster” op het display. 
Wanneer het toestel detecteert dat er mogelijk een venster open staat zal het icoon “Open Venster” gaan knipperen. 
Wanneer deze functie is uitgeschakeld verdwijnt het icoon “Open Venster” op het display. 

 

 

     

 

 

OPM.: het is mogelijk dat het toestel een open venster niet detecteert indien bijvoorbeeld de thermostaat zich bevindt op een geïsoleerde plek van 
de kamer, ver verwijderd van tocht, of indien de thermostaat zich bevindt in de buurt van een externe warmtebron of indien de 
temperatuurschommeling in de kamer zeer langzaam plaatsvindt. 
 
 
OPM.: bij stroomuitval zal de configuratie van de thermostaat gedurende 5 minuten in het geheugen blijven. 
 
 
AFSTANDSBEDIENING (OPTIE) 

De thermostaat is uitgerust met een IR-ontvanger en kan worden aangestuurd d.m.v een optionele afstandsbediening. Alle voorheen beschreven 
functies zijn beschikbaar op de afstandsbediening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
Conform art. 14 van de Richtlijn 2012/19/EG van 7/07/2012 inzake afval van afgedankt elektrische en elektronische apparatuur.  

• Het bovenstaande symbool, dat ook op het toestel is aangebracht, duidt aan dat hij op de markt werd gebracht en valt onder de categorie van 
gescheiden inzameling, op het ogenblik dat de gebruiker het toestel wenst weg te gooien (inclusief alle onderdelen, subeenheden en 
verbruiksmaterialen die integraal deel uitmaken van het product). 
• Voor aanwijzingen inzake de inzamelwijzen van deze apparatuur vragen wij vriendelijk contact op te nemen met de bedrijven of andere 
instanties ingeschreven in de verschillende Nationale Registers voor de overige landen van de Europese Unie. Afval van huishoudelijke aard (of 
met analoge oorsprong) valt onder de gescheiden inzameling van stedelijk afval.  
• De gebruiker dient het afgedankte toestel in te leveren bij een locatie voor afvalverwerking van elektrische apparatuur 
• Een correcte gescheiden inzameling van het afgedankte toestel en de daarop volgende correcte afvalverwerking, recycling en ecologische sloop 
vermijdt potentiële negatieve invloeden voor het milieu en voor de gezondheid van de mens en bevordert recyclage en hergebruik van de 
materialen. 
Onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker leidt tot sancties, volgens het nationaal reglement uit de Richtlijnen 2011/65/EG, 
2008/98/EG en 2015/1127/EG. 
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ENGLISH (UK)  
TECHNICAL FEATURES 

The towel warmer  is an electrical appliance endowed with the following features: 
• Voltage-feed 230V 50Hz, 1ph 
• Insulation Class II 
• Protection degree IP44 
• Length electrical cable 1200 mm 
• Electronic ambient thermostat . 
The association between electrical heater and towel warmer allows a radiator surface temperature no higher than about 70°C  
The towel warmer is filled in the factory with a measured quantity of a special liquid, to optimize the heat transmission. 
Because of this, any repairs which require the opening of the towel-rail, must be executed from the manufacturer. 
This applies equally in the unlikely event of the special liquid leaking out of the towel-rail. 
 

HEATING ELEMENT TECHNICAL CHARACTERISTICS 
The thermostat can work exclusively when paired with a specially prepared electric heating element, equipped with safety devices to limit excess 
temperature and make the system safe in the event of abnormal factors (see Warnings). 
 

INSTALLATION 
The towel warmer must be installed by qualified staff . 
Always fix the towel warmer to the wall as per the assembly instructions enclosed. 
The installation must be carried out by a specialized firm in compliance with the standards in force. 
When installing the towel rail the IEC 60364-7-701 according to the edition in force must be complied  
For the supply of the towel warmer, an omnipolar switch with at least 3 mm of distance between contacts, must be employed. 
When installing in bathrooms or in shower-rooms, the appliance should be installed in such a way to avoid the switch and other controls to be 
reached by people using the bathroom or the shower. (see Fig. B) 
The towel warmer must not be installed immediately beneath a fixed current outlet. 
Take utmost care while installing the towel warmer to avoid damaging the electronic thermostat and the connecting cable. If the cable is damaged 
the replacement must be done by the manufacturer, by technical authorized service or by someone with the some professional qualification to 
prevent any risk. 

DIRECTIONS FOR USE 
Children younger than 3 years old should be kept at distance, if they are not continuously supervised. 
Children from 3 to 8 years old can only switch the device on or off, provided that it has been positioned or installed in the position normally 
envisioned and that the children are under supervision or that they have been instructed in the use of the device in complete safety and awareness 
of all the potential risks. Children from 3 to 8 years old must not connect, adjust, or clean the device or perform user maintenance operations. The 
device cannot be used by children less than 8 years old, by people with reduced physical, sensorial, or mental  ability, or by people without 
experience or the necessary knowledge unless they are supervised during use or they have been instructed in the use of the device in complete 
safety and awareness of all potential risks. Children must never be allowed to play with the device. User cleaning and maintenance operations must 
never be performed by children without supervision. Connect the device to the power supply only after first fastening the radiator to the wall.  
It is absolutely forbidden to: 
• supply power to the control BEFORE HAVING CHECKED THAT THE THERMOSTAT IS CORRECTLY INSTALLED ON THE RADIATOR. 
• cut the power supply cable to disconnect the appliance; 
• damage the power supply cable. If the power supply cable is damaged, the entire electric heater must be replaced by the manufacturer or by one 
of the manufacturer’s service centres or anyhow by a person with similar qualifications, to avoid any risks. 
Warning: The surfaces of the towel warmer are hot during operation. 
WARNING - Certain parts of this product can become extremely hot and cause burns. Special attention must be paid whenever children and 
vulnerable adults are present. 
It is normal for the two lower pipes to be tepid during operation.In order to avoid every risk to the smallest children, we recommend installing the 
device in such a way that the lowest heating pipe is at least 600 mm above the ground. 
WARNING:  
Only water-washed clothes can be dried on a towel warmer radiator.  
Do not clean with corrosive or abrasive products. 
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INSTRUCTIONS FOR USE AND OPERATION 
ON/Stand-by 

Press the [ON/Stand-by] key (Fig.A) to switch on the appliance or to activate "Stand-by" mode. 
When it is active, the bottom area of the display shows the current time, while the top shows the set mode and the temperature.  
During “Stand-by”, the display shows the letters “Stb”, the current time and the day of the week. 
NOTE: When the device enters "Stand-by" mode, 2 bips are produced lasting 0.5 seconds. When the thermostat is on, it emits 1 bip per second. 
 
 
 
 

Example of "Comfort" mode   Example of "Stand-by" mode 
 
 
 
 
 
 

OPERATING MODES SETTABLE FROM THE THERMOSTAT 

Press the [Mode] key (fig.A) to select the desired mode. An icon on the display will indicate the active operating mode (see table below). 
 
 
 
 
 
 
 

Comfort Mode 

The “Comfort” temperature corresponds to the temperature desired by the user and it is the temperature used for “Chrono”, “Pilot-wire” and 
“Comfort” modes. 
This operating mode is intended for normal use of the appliance. 

- Press the [Mode] key until the “Comfort” icon appears on the display; 
- Set the desired temperature with the [+/-] keys and wait for the temperature to stop blinking on the display. 

The “Comfort” temperature can be set in the whole interval ("Night" mode temperature + 0.5°C) to 32°C. 

 
Night Mode 

In “Night” mode the settable temperature is lower than the “Comfort” temperature. It is recommended to use this mode during the night or 
when the room is used for 2 hours or more. 
The “Night” temperature is also used for “Chrono” mode. 

- Press the [Mode] key until the “Night” icon appears on the display; 
- To modify the “Night” temperature, use the [+/-] keys and wait for the temperature to stop blinking on the display. 

 
NOTE: The “Night” temperature must always be lower than or the same as the “Comfort” temperature; for this reason the “Night” temperature 
can be set between 7°C and the “Comfort” temperature minus 0.5°C. 

 
Antifreeze Mode 

In “Antifreeze” mode the temperature is fixed at 7°C. The appliance activates the heating element automatically when the room temperature 
falls below 7°C. 
It is recommended to use this mode when the room is not used for several days. 

- Press the [Mode] key until the “Antifreeze” icon appears on the display. 

 
2H Timer Mode 

“Boost” mode can be used to heat the room rapidly or to dry towels faster. 
- Press the [Mode] key until the “2h Timer” icon appears on the display. 

The heating element is activated for 2 hours, irrespective of the set temperature (in any case, the maximum temperature that can be reached 
in the room will be 32°C). At the end of the 2 hours, the thermostat returns to the mode set previously. If necessary, the user can deactivate 
the function at any time by pressing the [Mode] key. 
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Chrono Mode 
This operating mode allows the user to configure different temperatures during the day and for different days of the week. The “Comfort” and 
“Night” mode temperatures and the respective time intervals can be programmed. 

- To activate “Chrono” mode, press the [Mode] key until the “Chrono” icon appears on the display. 

 
Programming “Chrono” mode: 

e) Set the current day and time: 
- Activate “Stand-by” mode and hold down the [-] key for more than 3 seconds. 
- The “Set” message will appear at the top of the display; 
- To set the day and time, press the [+] key until the “tEd” (time and date) message appears at the bottom of the display; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Press the [Mode] key to enter configuration mode; 
- The blinking arrow indicates the current day: press the [+] and [-] keys to set the correct day; 
- Press the [Mode] key again to confirm the selected day. After that, the procedure for inserting the timetable starts and the display 

shows the selected current time.  
- Hours: use the [+] and [-] keys to set the correct hour and confirm the selected value by pressing the [Mode] key. 
- Minutes: same procedure used for the hours. Confirm the selected value by pressing the [Mode] key. 
- At the end of the procedure, the thermostat returns to “Stand-by” mode. 
 
f) Setting the program for “Chrono” mode 
- Enter “Stand-by” mode and hold down the [-] key for more than 3 seconds; 
- The “Set” message will appear at the top of the display; 
- To set the day and time, press the [+] key until the “Prog” message appears at the bottom of the display; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Press the [Mode] key to enter configuration mode; 
- Now a period of time can be defined for each day of the week. 
The procedure starts from day 1 and the desired sequence can be configured with the [+] and [-] keys: for each hour of the day, it is now 
possible to assign both the “Comfort” temperature (full bar indicated on the display) by pressing the [+] key or the “Night” temperature (empty 
bar) by pressing the [-] key. 
See the figure below for reference.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Press [Mode] to confirm and move on to the next day, repeating the same procedure for the remaining 6 days of the week. 
 
 
 
 
 
 



 
FUNCTIONS 

 
Key lock function 

This function allows the user to lock the keyboard so as to avoid undesired changes.  
To enable this function, hold down the [Mode] key (Fig.A) for 3 seconds until the “padlock” icon appears. To deactivate it, press the [Mode] 

key again for other 3 seconds until the icon disappears. 
When the key lock is active, only the [ON/OFF] key will be enabled. An example is shown in the photo below 
 
 
Detect open window function 

The “Detect open window” function allows an open window to be detected by perceiving a sudden decrease of the temperature in the room. 
In this case the device deactivates the heating element for a maximum of 30 minutes. After 30 minutes, or if the room temperature increases, 
the thermostat is reactivated. 
To activate this function: 

- Enter “Stand-by” mode; 
- Hold down the [+] key for 3 seconds; 
- Press the [+] key to activate and deactivate the function; 
- Press the [Mode] key and the [-] key to confirm and return to “Stand-by” mode. 

When this function is enabled, the “Open window” icon is shown on the display. 
When the device detects that the window might be open, the “Open window” icon starts to blink. 
When the function is deactivated, the “Open window” icon is not shown on the display. 

 

 

     

 

 

NOTE: the device might not succeed in detecting an open window if, for example, the thermostat is in an isolated area of the room and far from 
draughts, or if the thermostat is positioned close to an external source of heat or if the temperature variation in the room is too slow. 
 
 
NOTE: in the event of loss of power, the thermostat configuration remains in the memory for 5 minutes. 
 
 
REMOTE CONTROL (OPTIONAL) 

Musa Plus is equipped with an IR receiver and can therefore be controlled at a distance using an optional remote control. All the functions described 
above are available on the remote control. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION FOR USERS 
in accordance with article 14 of the Directive 2012/19/EU of 07/07/2012 on waste electrical and electronic equipment. 

• The symbol shown above, present also on the equipment, indicates that it has been placed on the market and that, when the user decides to get 
rid of it, it must be disposed of in separate waste collection (including all the components, sub-assemblies and consumer materials which are an 
integral part of the product).  

• For information on the systems for collecting these appliances, please contact the company or another subject enrolled in the various National 
Registers for other countries in the European Union. Waste produced in the home (or of similar origin) may be consigned to systems for the 
separate collection of urban waste.  

• The user will therefore have to bring the equipment arrived at the end of life in appropriate differentiated collection centers for electronic waste. 

• The appropriate separate collection of the scrapped equipment and the subsequent operations of processing, recovery and environment-
compatible disposal, allows the avoidance of potential negative effects on the environment and on human health, while favouring the recycling 
and recovery of the component materials. 

The unauthorised disposal of the product by the user entails the application of the sanctions contemplated under the national approval of Directives 
2011/65/EU, 2008/98/EC and 2015/1127/EU. 
 


