
Madoka voor Daikin Altherma 3 
Afstandsbediening BRC1HHD(W/S/K)  
snelstartgids

a ON/OFF
Om de verwarming/koeling of sanitair warm water AAN/UIT te 
schakelen

b

Om te bevestigen of naar het thermostaatmenu te gaan.

 ›  Druk vanop de startpagina kortstondig in om de pagina te wijzigen 
(bijvoorbeeld van verwarming/koeling naar sanitair warm water).

 ›  Hou op de startpagina ingedrukt om naar het thermostaatmenu te gaan.
 ›  Druk in het menu kortstondig in om naar het geselecteerde tabblad 
terug te keren. 

 ›  Druk op een tabblad kort in om een functie, waarde of instelling te 
bevestigen.

c

Deze knop wordt gebruikt om door de menu's te bladeren of om 
instellingen te wijzigen.

 ›  Om de ingestelde temperatuur te verlagen op de pagina's met de 
instellingen voor verwarmen/koelen of sanitair warm water.

 ›  Om in het menu naar links te gaan.
 ›  Om een functie, waarde of instelling van een menutabblad te wijzigen.

d

Om door de menu's te bladeren en instellingen te wijzigen. 

 ›  Om de ingestelde temperatuur te verhogen op de pagina's met de 
instellingen voor verwarmen/koelen of sanitair warm water.

 ›  Om in het menu naar rechts te gaan.
 ›  Om een functie, waarde of instelling van een menutabblad te wijzigen. 

ON/OFFON/OFFON/OFF

Pagina  
verwarming/koeling

Pagina  
sanitair warm water

Pagina 
HULPVERWARMING 
SANITAIR WARM 
WATER

Druk kort op de knop  om 
van de ene pagina naar de 
andere te gaan.  

Beschikbare startpagina's

ON/OFF



Druk op de pagina voor verwarming/koeling of sanitair warm 
water op de knop ON/OFF .  
Als de thermostaat aan stond, dan wordt op de 
afstandsbediening het icoon  weergegeven.

Als de pagina al op  stond, dan wordt het icoon 
geannuleerd wanneer de knop ON/OFF  wordt ingedrukt. De 
thermostaat start de warmtepomp als de ingestelde 
temperaturen nog niet bereikt zijn.

 1   Open de startpagina van de hulpverwarmingsmodus door 
op de knop  te drukken.

2  Plaats een kader rond het symbool  door op de knop   
 te drukken.

  1   Druk op de pagina voor 
verwarming/koeling of sanitair 
warm water op de knop  of 

 om de ingestelde 
temperatuur in de modus 
verwarming/koeling of sanitair 
warm water af te lezen 
(afhankelijk van de geopende 
pagina). 

2    Gebruik de knoppen  of 
 om de ingestelde 

temperatuur te wijzigen.

3   Druk op de knop  om de gewijzigde 
temperatuurinstelling op te slaan.

 1   Hou de knop  ingedrukt om het 
menu te openen.

  2   Gebruik de knop  of  om 
naar het icoon  te gaan.

3   Druk op de knop  om het 
tabblad voor de 
modusselectie te openen.

  4   Selecteer de gewenste modus (automatisch, verwarming 
of koeling) door met de knop  of  te navigeren en 
bevestig met de knop .

 3  Bevestig door op de knop  te drukken.

     De koelmodus is niet beschikbaar, tenzij de omkeerbare set op de warmtepomp is geïnstalleerd.  
Neem contact op met de installateur als u vragen heeft. 

Om verwarming/koeling of  
sanitair warm water aan of uit  
te schakelen

Om de hulpverwarmingsmodus voor 
sanitair warm water te activeren

Om de ingestelde temperatuur  
voor verwarming/koeling of  
sanitair warm water te wijzigen

Om van bedrijfsmodus te veranderen 
(verwarmen/koelen)

Deze publicatie dient enkel ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V. 
tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van 
deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen 
enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek 
gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten 
die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere 
aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste 
betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/
of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het 
auteursrecht van Daikin Europe N.V. 
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