
Beschrijving Ideal Standard kraan. Infra rood bediend. 

Beschrijving van het instellen parameters voor gebruik. 

 Aanzetten van de afstandsbediening kan door het indrukken van de knop rechts onder. (↓) 

 Afstandsbediening geeft versie nummer, deze bevestigen met enterknop links boven. (←) 

 Je krijgt nu een menu scherm, door bedienen door knop ↓ rechts onder, kun je door het 

menu stappen. Ga naar menu 4 (parameter) en bevestig door knop bedienen enter knop 

links boven. (←) 

 Afstandsbediening geeft sensor versie. Deze bevestigen met enter knop. (←) 

 Je krijgt nu eem menu keuze. Met de pijl naar beneden toets (↓) ga je naar keuze menu 4.2 

(selbstschluss) 

 Bevestig met enter toets. (↓) 

 Je krijgt nu de instelling sluittijd vertraging (Verz.komfort) 

 Door bedienen pijl omhoog en omlaag kan er een tijd worden gekozen. 

 Stel de tijd in op 30 seconden. 

 Bevestig met enter toets. (←) 

 Je krijgt nu de instelling van de automatische periodieke spoeling. 

 Door pijl omhoog toets kan er een tijd worden ingesteld. 

 Stel de tijd in op 24 uur. 

 Bevestig met enter toets. (←) 

 Je krijgt nu de instelling voor de spoeltijd. 

 Door bedienen pijl omhoog en omlaag kan er een tijd gekozen worden. 

 Stel de tijd in op 60 seconden. 

 Bevestig met enter toets. (←) 

 Door de afstandsbediening op ongeveer 15 cm afstand te richten op het oog gaat het 

overzetten van start. (ubertragen) 

 Wanneer het niet is gelukt, geeft de afstandbediening “Sendefehler 2”. 

 Wanneer het is gelukt, wordt dit als goed aangegeven. 

Instelling is nu juist ingesteld. 

Desinfecteren of periodieke spoeling door hand bediening. 

 Aanzetten van de afstandsbediening kan door het indrukken van de knop rechts onder. (↓) 

 Afstandsbediening geeft versie nummer, deze bevestigen met enterknop links boven. (←) 

 Je krijgt nu een menu, door bedienen omlaag en omhoog toets kun je menu keuze kiezen. 

 Ga naar menu 2 desinfectie. (desinfection) 

 Bevestig met enter toets. (←) 

 Je kunt nu de spoeltijd instellen door bedienen met de pijl omhoog en omlaag toets. 

 Stel de spoeltijd in op 3 minuten (Denk aan mengventiel bediening op heet) 

 Door bevestigen van met enter toets geef je de bediening, hiervoor moet de 

afstandsbediening worden gericht naar het infrarood OOG. 

 Bij fout melding geeft de afstandsbediening “Sendefehler”. 

 Bij juiste overdracht gaat de kraan spoelen, gedurende de ingestelde tijd. Na de spoeltijd 

verlopen is de kraan weer gereed voor gebruik. 

 Verwijder nu de rode sleutel van het mengventiel. Schakel de kraan in om het hete water uit 
de kraan te verwijderen. 

De kraan is weer gereed voor gebruik. 


