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Calida Compact Duo instellen. 

1. Let op! Voordat u begint moeten de dipswitches links bovenin de printplaat goed staan, deze

mogen niet gewijzigd worden. Dit kan en mag alleen door Masterwatt gedaan worden. Heeft

u dit wel per ongeluk gedaan, zet deze dan terug naar de oorspronkelijke stand als de stroom

uitgeschakeld is.

2. schakel de stroom uit.

3. De 4 dipswitches die in het midden van de printplaat zitten moeten allemaal naar links

worden gezet (off).

4. Zet de stroom weer op het toestel.

5. Door aan de bovenste knop te draaien kunt u naar settings gaan.

6. Druk op settings.

7. Door de draaien aan de bovenste knop kunt u scrollen.

8. Ga nu naar system en druk hierop.

9. Ga nu naar factory settings en druk hierop.

10. Druk nu op yes, het toestel wordt gereset, en start opnieuw op.

11. Stel opnieuw de taal en het vermogen in van het toestel.

12. Draai met de bovenste knop tot u service/configuration ziet staan en druk daar op.

13. Druk vervolgens op configuration.

14. De code is 987 linksdraaiend kunt u deze invoeren.

15. Druk op de bovenste knop om de code te bevestigen.

16. Druk vervolgens op hot hot water (2de regel).

17. Activeer het tapwater door op Turn on te drukken.

18. Ga nu naar end en daarna nogmaals naar end tot u terug bent bij het beginscherm.

19. Draai met de bovenste knop tot u settings ziet staan en druk op de knop.

20. Op de bovenste regel ziet u Boiler temp staan, dit is de maximale aanvoer van de cv

installatie, stel hier de juiste temperatuur in.

21. Vervolgens ziet u hier onder DHW temperature staan. Druk hier op.

22. Economy temperature = temperatuur in het tapwaterprogramma buiten de ingestelde

tijden, bijvoorbeeld s ’nachts.

23. Comfort temperature = temperatuur in het tapwaterprogramma (zon) binnen de ingestelde

tijden.

24. In het DHW program (tapwaterprogramma) kunt de gewenste tijden instellen van de

comfort temperature (zon).

25. Automatisch neemt het toestel programma 1 over voor de gehele week.

26. Wanneer dit allemaal is ingesteld kunt u via ‘’end’’ weer terug keren naar het beginscherm.

27. Het toestel is gereed voor gebruik.

Informatie uitlezen. 

1. Draai met de bovenste knop tot u service/configuration ziet staan en druk daar op.

2. Druk vervolgens op preview of parameters.

3. In dit overzicht kunt u de druk, aanvoer en retour temperatuur, flow in liters per minuut en

het actuele vermogen uitlezen.

4. Onderin dit scherm staat end, hiermee kunt u terug keren naar het begin scherm.


