
Konfigu-rations- 
og betjenings-
vejledning til app
KONFIGURATION 1

Download og installer iOS-
og Android-appen på din mobilenhed 
som primært interface til kontrol af 
pejsen før parring af fjernbetjeningen.

Fire eControl
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TRIN ET

Parring med pejsen
A  Find til/fra-kontakten. Du skal tænde 

for at betjene pejsen, og en grøn 
indikator blinker tre gange.

Alle udstyrsenheder SKAL godkende og 
tænde for appen samt globale lokaliteter.

B  Sørg for, at både Bluetooth og Wi-Fi 
er tændt på din mobilenhed, og åbn 
Fire eControl-appen.
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C  Appen søger efter pejsen,  
og du skal trykke på NITRAFlame, 
når den vises.

D  Når du har fundet den, blinker den 
grønne parringsindikator på forsiden 
af pejsen hurtigt.
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E  Tryk på parringsknappen. 
Det er det hele – nu er din 
mobilenhed parret!

F  Kontrolskærmen til pejse-appen 
vises, og nu kan du ændre navn på 
den ved at gå til menu og trykke på 
“Nyt navn”. Det nye navn vises nu  
i stedet for NITRAFlame, hver gang 
du åbner appen. 
 
Flere pejse: Ved indledende parring: 
Tænd på til/fra-kontakten én ad 
gangen, og skift navn. For at gå 
mellem en eller flere Flamerite pejse: 
Tryk på frakobling i menuen for at  
gå tilbage til startskærmen.

27

PARRING MED PEJSEN



TRIN TO

Styring af pejsen
A  Standby til/fra. 

 
1. App: Pejs til/fra 
 
2.  Tastepude: Pejs til/fra
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1.

2.

TIL/FRA

Bemærk: Kun én mobilenhed ad 
gangen kan være forbundet til 
pejsen, men fjernbetjeningen 
og tastepuden kan bruges på 
samme tid. For at tillade en 
anden mobilenhed at forbindes 
skal du koble appen fra ved at 
vælge frakoblingsfunktionen 
nederst på menuen. Du kan også 
gennemtvinge lukning ved at 
lukke appen fra din mobilenheds 
overbliksside. Hvis du sætter 
appen i dvale ved at trykke på 
Hjem-knappen, lukkes den ikke, 
før du befinder dig uden for 
virkeområdet.



B  Styring af varmen.

Hvis pejsen har glasrude, skal 
glasset vippes åbent i den 
bagudgående position. Hvis ruden 
er lukket under  driften, vil der 
slukkes for varmen.

 1.  App: Varme tændt

 2  App: Varme slukket

 2.  App: Varme høj/lav  
(skift varmeniveau  
mellem høj/lav)

 3.  Tastepude: Varme til/fra-knap 
med varmebetjening for  
høj/lav nedenfor

Bemærk: Varme tændt vil bibeholde 
den sidst indstillede temperatur på 
fjernbetjeningen eller appen, medmindre 
pejsen slukkes på til/fra-kontakten, 
hvorefter den vil gå tilbage til fast 
temperatur på 21° C.

Påvisning af åben rude/låge.  
Hvis pejsen påviser et betydeligt fald 
i rumtemperatur, går den tilbage til Lo 
Heat (den grønne økoblad vises) for at 
spare energi.  Hi Heat skal nulstilles af 
brugeren, når lågen eller ruden er lukket, 
og rummet isoleret.
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1. 2.

HI/LO

TIL/FRA

3.



C  Termostatknap – indstil den 
ønskede temperatur.

 1.  Tap på menuikonen eller 
termostatikonen for at  
gå direkte til Trin 3

 2  Vælg termostatfunktionen

 3.  Brug drejeknappen til at indstille 
den ønskede temperatur

Termostatisk varmecyklus

Varmelementet vil automatisk tænde 
og slukke inden for 2 grader, hvis 
rumtemperaturen falder. Når du bruger 
fjernbetjeningen, tastepuden eller 
appen til at tænde for varmen,  
går den tilbage til den sidst  
indstillede temperatur.

Temperaturen kan variere let  
mellem den faktiske rumtemperatur 
og aflæsningen inde i pejsen.  
Brug appen eller fjernbetjeningen  
til at justere.

STYRING AF PEJSEN

30

1.



STYRING AF PEJSEN
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2. 3.



STYRING AF PEJSEN
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D  Farveskift.

  Du kan skifte farve på flammen og brændet 
uafhængigt af hinanden, eller du kan 
synkronisere dem til at skiftes sammen.  
Der er 20 farver at vælge imellem: 4 orange, 
4 røde, 4 grønne, 4 blå og 4 hvide.

  Med FLOW kan du indstille et jævnt 
farveskift: 1-4 vil jævnt skifte mellem  
de fem hovedfarver ovenfor. 5 skifter  
kun den orange farve.

  Du har også fem programmerbare  
knapper, hvor du kan gemme dine 
foretrukne statiske kombinationer.

E  Dimmerkontrol.

 1.  Flamme Dim +/- knapperne  
øge eller mindske lysstyrken  
på bluseffekt 1)

 2.  Brænde Dim +/- knapperne  
(øge eller mindske lysstyrken  
på bluseffekt 2)

1. 2.

Bemærk: Pejsen 
vil bevare den 
sidste dimmer og 
farve indstillet af 
fjernbetjeningen eller 
appen, medmindre 
pejsen slukkes på  
til/fra-kontakten. 
Derefter går den tilbage 
til: Flamme – Orange 3 
Brænde – Flow 5
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Punkter at notere før indstilling af timer

•  Hvis du på et vilkårligt tidspunkt slukker for 
pejsen på hovedkontakten, vil alle indstillede 
tider forsvinde. Det anbefales før tidsindstillinger, 
at du slukker for pejsen på hovedkontakten og 
så tænder den igen (Billede 1). Derefter nulstilles 
timeren i menuen (Billede 2) for indledningsvis at 
synkronisere både pejsen og appen sammen.

•  Adaptiv startkontrol – pejsen vil forudse og 
igangsætte på det optimale tidspunkt for at nå 
din indstillede punkttemperatur. Derfor aktiveres 
den op til en time før den indstillede tid.

•  Ved at forbinde Fire eControl-appen til dit Wi-Fi, 
vil hver bruger kunne se, hvilke tider er sat,  
når de styrer pejsen.

•  Når de er sat, så lad pejsen stå i standbytilstand. 
Hvis pejsen har glasrude, skal glasset vippes  
i den bagudgående position.

•  Denne funktion er kun egnet for velisolerede 
arealer eller lejlighedsvis brug.

2.

1.

TRIN TRE

Indstilling af timet opvarmning
med valgfri adaptiv startkontrol.



INDSTILLING AF TIMET OPVARMNING
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A  Fire eControl-appen lader dig indstille en 
enkelt timet begivenhed pr. dag, fra 15 
minutter til 6 timer. Følg nedenstående 
trin for at gøre dette.

 1.  Tap på menuikonen

 2.  Vælg “Opvarmningstimer”

 3.  Vælg en timer-måde

  Off – timet opvarmning inaktiv

   Gentag – sæt en enkelt til/fra  
tid til brug hver dag

   Daglig – sæt en til/fra-tid pr.  
dag I ugen

   Adaptiv startkontrol  
Sæt for optimal start

 4.  Vælg din ønskede start-/sluttid  
ved at skubbe barrerne

 5.  Når sluttiden er blevet indstillet,  
skal du blot varmetemperatur  
og varmeniveau

1.

2.



INDSTILLING AF TIMET OPVARMNING

Bemærk. Når tiden/tiderne er 
blevet indstillet, skal pejsen stå 
i standbytilstand. Hvis pejsen 
er udstyret med OmniGlide-
vippeglas, så lad ruden stå åben  
i den bagudgående position.
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3.

4.

5.



INFORMATION
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Styring af pejsen fra 
flere enheder
Q  Hvor mange enheder kan jeg parre med 

min pejs?
A  Der er ingen begrænsning for, hvor mange 

enheder kan styre pejsen, men kun en  
enhed kan paires til betjening på et  
vilkårligt tidspunkt.

  Hvis f.eks. enhed 1 styrer pejsen, vil enhed  
2 ikke kunne styre pejsen, før enhed 1 går  
ud af appen.

Q  Vil appen synkroniseres med 
fjernbetjeningen?

A  Ja, både appen og fjernbetjeningen modtager 
status fra pejsen, når den er i brug.

Q  Hvordan kan jeg ophæve parring  
for min enhed?

A  Du kan ophæve parring med pejsen og 
enheden ved blot at trykke på knappen  
på hovedmenuen og følge meddelelserne  
på skærmen.

 
Fejlfinding
Q Min enhed kan ikke finde pejsen?
A Kontroller følgende punkter:

1  Kontroller, at appen og globale lokaliteter  
er tændt.

2  Sørg for, at Bluetooth er tændt  
på din mobilenhed.

3  Sørg for, at pejsen er tændt på  
til/fra-kontakten.

4  Sørg for, at intet andet udstyr i nærheden er 
parret med pejsen på det tidspunkt. Din pejs 
kan kun styres fra én enhed ad gangen.

5  Prøv at slukke for pejsen, og så tænde  
igen på til/fra-kontakten.

6  Prøv at gå ud af appen og så ind igen.

7  Sluk for Bluetooth på din enhed,  
og tænd så igen.

Vi hjælper gerne. Hvis du har tekniske spørgsmål, 
kan du ringe på 01543 251122, eller sende os en 
e-mail på info@flameritefires.com



Konfigurations- 
og betjenings-
vejledning til 
fjern-betjening
KONFIGURATION 2

Brugervenlig hjælpe-fjernbetjening  
til brug med Fire eControl-appen.

Fire eControl
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TRIN ET

Isætning/udtagning af batteri

A  Indfør en fladkærvet skruetrækker 
for at åbne låget.

B  Tag låget af.

C  Tag batteriet ud, eller sæt det i.
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TRIN TO

Parring/unparring af fjernbetjening

A  Parring. 
 
1.  På tastepuden skal du trykke på +/- 

knapperne samtidigt på DIM 1.  
Det grønne LED blinker langsomt.

 2.  På fjernbetjeningen tryk på TIL/FRA-
knappen for at parre. Hvis det lykkes, 
vil det grønne LED blinke hurtigt 
på tastepuden som bekræftelse. 
Parringtilstand varer i 12 sekunder.

B  Unparring. 
 
1.  På tastepuden skal du trykke på +/- 

knapperne samtidigt på DIM 2.  
Det grønne LED blinker langsomt.

 2.  På fjernbetjeningen tryk på TIL/FRA-
knappen for ophævning af parring.  
Hvis det lykkes, vil det grønne LED blinke 
hurtigt på tastepuden som bekræftelse.  
Unparringtilstand varer i 12 sek.



TRIN TRE

LCD-displayikoner

Termostat

Batteri-niveau

Farvenummer
(1-25)

Dim 1 Lysstyrke 
(1-10)

Heat Lo

Sæt temperatur 
(16-31)

Dim 1 Farve
(1-25)

Varme Hi

Dim 2 Lysstyrke
(1-10)

Fire TIL/FRA

Åben rude-påvisning 
aktiv

Dim 2 Farve
(1-25)
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TRIN FIRE

Betjening af fjernbetjeningen

Pejs TIL/FRA Varme TIL/FRA
(varmen vil  
starte på LO)

Varme HI/LOMådevalg
Fjernbetjeningen  
forbliver i tilstanden  
indtil 10 sekunder  
efter sidste indstilling.

1: Termostat

2: Dim 1 lysstyrke

3: Dim 1 farvevalg

4: Dim 2 lysstyrke

5: Dim 2 farvevalg

Drejeknap
Drej knappen for at vælge temperatur, 

lysstyrke og farve. Der vil være en 
forsinkelse, mens fjernbetjeningen, 

appen og pejsen synkroniserer status.
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Termostat
Varme til vil bevare den sidst indstillede 
temperatur på fjernbetjeningen eller appen, 
medmindre pejsen slukkes på til/fra-kontakten, 
hvor den så vil gå tilbage til 21° C. Pejsen vil 
automatisk tænde og slukke inden for 2 grader, 
hvis rumtemperaturen falder.

Temperaturen kan variere let mellem 
den faktiske rumtemperatur og den på 
aflæsningen inde i pejsen. Brug appen  
eller fjernbetjeningen til at justere.

Påvisning af åben rude/låge
Hvis pejsen påviser et betydeligt fald i 
rumtemperatur, går den tilbage til Lo Heat  
(det grønne økoblad vises) for at spare energi.  
Hi Heat skal nulstilles af brugeren, når lågen  
eller ruden er lukket, og rummet er isoleret.

Farveskift
Du kan ændre farve på flammen og brændet 
uafhængigt af hinanden. Der er 20 farver at 
vælge imellem:
1-4 Orange 13-16 Blå 
5-8 Rød 17-20 Hvid 
9-12 Grøn

Du kan også indstille et jævnt farveflow:
21-24  Skifter jævnt mellem de 5 hovedfarver
25 1-4 orange

Pejsen vil bevare den sidste farve indstillet af 
fjernbetjeningen eller appen, medmindre pejsen 
slukkes på til/fra-kontakten, og derefter går den 
tilbage til: Flamme – Orange 3 Brænde – Flow 5.

BETJENING AF FJERNBETJENINGEN
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BETJENING AF FJERNBETJENINGEN

Vægmontering
Bagpladen kan enten klæbes på

eller skrues til vægges
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INFORMATION

Fejlfinding
Ingen strøm til fjernbetjeningen,  
eller skærmen er tom
Kontroller batteriet

Remoten reagerer ikke, men ikoner vises
Tag batteriet ud, og foretage parring

Specifikation
Frekvens: 2,4 GHz

Batteridrevet: 3V CR2477-knapcellebatteri

Sørg for, at batteriet bortskaffes korrekt

Vi hjælper gerne. Hvis du har tekniske spørgsmål,  
kan du ringe på 01543 251122, eller sende os en  
e-mail på info@flameritefires.com

www.flameritefires.com
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