
Instelling app 
en gebruiks-
aanwijzing
INSTELLING 1

Download en installeer de app 
voor iOS of Android op uw mobiele 
apparaat als de primaire interface 
voor het regelen van uw haard 
voordat u de ondersteunende 
afstandsbediening koppelt.

Fire eControl
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STAP EEN

Koppeling met uw haard
A  Zoek de hoofdschakelaar. Deze 

moet in de stand AAN worden 
gezet voor de bediening van de 
haard; een groen lichtje knippert 
dan drie keer.

Op mobiele apparaten en in de app 
MOET de functie Locatie aan staan 
voor de plaatsbepaling, zodat de app 
kan zien waar de gebruiker is.

B  Bluetooth & wifi moeten 
zijn ingeschakeld op uw 
mobiele apparaat. Start 
dan de app Fire eControl.
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C  De app zoekt uw haard. Om deze te 
selecteren tikt u op NITRAFlame als 
u deze vermeld ziet.

D  Wanneer uw haard is 
gevonden, knippert het groene 
koppelingslichtje op de voorkant  
van de haard snel.

KOPPELING MET UW HAARD
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E  Druk op de koppelingsknop 
en klaar is Kees: uw apparaat 
is nu gekoppeld!

F  Het scherm van de haard-regelapp 
verschijnt. U kunt de naam 
veranderen door naar het menu te 
gaan en op “Rename” (Naam wijzigen) 
te tikken. Deze naam wordt nu 
weergegeven in plaats  
van NITRAFlame als u de app start. 
 
Meer dan één haard? Voor de eerste 
koppeling zet u iedere haard één 
voor één aan met de hoofdschakelaar 
en verandert u de naam. U kunt 
tussen Flamerite-haarden schakelen 
door Disconnect (Ontkoppelen) te 
kiezen in het menu om terug te keren 
naar het beginscherm.

KOPPELING MET UW HAARD
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STAP TWEE

Uw haard regelen

A  Stand-by aan/uit. 
 
1. App: haard aan/uit 
 
2.  Toetsenblok: Haard aan/uit

1.

2.

AAN/UIT
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Opmerking:
Er kan altijd maar één mobiel apparaat 
worden aangesloten op de haard, maar 
de afstandsbediening en het toetsenbord 
kunnen op ieder moment worden gebruikt.
Als u een mobiel apparaat wilt aansluiten, 
moet u uw app ontkoppelen door de 
ontkoppelingsoptie onderaan het menu 
te kiezen.
U kunt ook voor gedwongen sluiting 
kiezen door de app te sluiten vanuit het 
overzicht op uw apparaat.
Als u de app naar de modus Sleep brengt 
(in de slaapstand zet) door op de knop 
Home te drukken, wordt de verbinding pas 
verbroken wanneer u buiten bereik bent.



B  Verwarming regelen.

Als de haard een glazen voorzijde 
heeft, dan moet deze voorzijde 
naar achteren toe open worden 
gekanteld. Als deze gesloten 
is tijdens gebruik, dan gaat de 
verwarming uit.

 1.  App: knop Verwarming aan

 2  App: knop Verwarming uit

 2.  App: knop Verwarming hoog/
laag (verwarmings-niveau 
wisselen tussen hoog en laag)

 3.  Toetsenblok: knop Verwarming 
aan/uit met daaronder de 
knop Verwarming hoog/laag

NB: In de stand Verwarming aan 
wordt de met de afstandsbediening 
of de app meest recent ingestelde 
temperatuur behouden totdat de haard 
met de hoofdschakelaar wordt uitgezet, 
waarna de haard terugkeert naar de 
standaardtemperatuur van 21 °C.

Detectie van open raam/deur. Bij 
een aanzienlijke daling van de 
kamertemperatuur schakelt de haard 
over naar de stand Verwarming laag 
(eco-symbooltje met groene blad) 
om energie te besparen. De stand 
Verwarming hoog moet u dan opnieuw 
instellen nadat de deur of het raam is 
gesloten en de kamer is geïsoleerd.

1. 2.

HOOG/ 
LAAG

AAN/UIT 

3.
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C  Thermostaatknop – stel 
de temperatuur in van de 
verwarmingscyclus.

 1.  Tik op het menupictogram of het 
thermostaatpictogram en ga direct 
naar stap 3

 2  Selecteer de optie Thermostaat

 3.  Gebruik de draaiknop om de 
gewenste temperatuur te selecteren

Verwarmingscyclus thermostaat

Het verwarmingselement doorloopt 
automatisch een cyclus Aan/uit 
binnen een bereik van 2 graden als 
de kamertemperatuur daalt. Als u de 
afstandsbediening, het toetsenblok of 
de app gebruikt om de verwarming aan 
te zetten, dan wordt standaard de laatst 
ingestelde temperatuur ingesteld.

De temperatuur kan licht 
variëren tussen de feitelijke 
kamertemperatuur en de temperatuur 
in de haard. Gebruik de app of de 
afstandsbediening voor afstelling.

UW HAARD REGELEN

1.
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UW HAARD REGELEN

2. 3.
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UW HAARD REGELEN

D  Kleur veranderen.

  U kunt de kleur van de vlam en het 
brandstofbed onafhankelijk van elkaar 
veranderen of u kunt dit synchroniseren 
om deze tegelijk te veranderen. U kunt 
kiezen uit 20 kleuren: 4 Oranje, 4 Rood,  
4 Groen, 4 Blauw en 4 Wit.

  Met FLOW kunt u een vloeiend 
kleurverloop instellen: 1 - 4 voor een 
vloeiende verandering tussen de 
hierboven genoemde 5 hoofdkleuren.  
Met 5 verandert u alleen oranje.

  Er zijn ook vijf programmeerbare knoppen 
waarmee u uw favoriete statische 
combinaties kunt opslaan.

E  Dimmerregeling.

 1.  Knoppen Vlam dimmen +/- 
(helderheid van flikkeringseffect  
1 verhogen of verlagen)

 2.  Knoppen Brandstof dimmen +/- 
(helderheid van flikkeringseffect  
2 verhogen of verlagen)

1. 2.

NB: De haard 
behoudt de met de 
afstandsbediening of 
de app meest recent 
ingestelde dimmer en 
kleur totdat de haard 
met de hoofdschakelaar 
wordt uitgezet, waarna 
de haard terugkeert 
naar: Vlam – Oranje 3 
Brandstof – Flow 5
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Let op het volgende voordat u de timer instelt

•  Als u de haard uitzet met behulp van de 
hoofdschakelaar, gaan alle ingestelde tijden 
verloren. Voordat u tijden instelt raden we aan 
om de haard even uit- en aan te zetten via de 
hoofdschakelaar (zie afbeelding 1), waarna u de 
timer instelt in het menu (zie afbeelding 2) om 
de haard en de app te synchroniseren.

•  Adaptieve startregeling – het verwarmings-
element voorspelt de optimale tijd en stelt deze 
in voor uw streeftemperatuur. Zo wordt de 
verwarming eerder geactiveerd, maximaal 1 uur 
voor de ingestelde tijd.

•  Door de app Fire eControl te koppelen aan uw 
wifi kan iedere gebruiker zien welke tijden zijn 
ingesteld bij de regeling van de haard.

•  Laat de haard na instelling in de modus Stand-
by staan; als de haard een  glazen voorzijde 
heeft, dan dient het paneel naar achteren te 
worden gekanteld.

•  Deze functie is alleen geschikt voor goed 
geïsoleerde ruimten of incidenteel gebruik.

2.

1.

STAP DRIE

Verwarmingstijden instellen
met optionele adaptieve startregeling.
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VERWARMINGSTIJDEN INSTELLEN

A  Met de app Fire eControl kunt u één 
tijdgebonden activiteit per dag instellen, 
van 15 minuten tot 6 uur. Volg daartoe 
de volgende stappen:

 1.  Tik op het menupictogram

 2.  Selecteer ‘Heat Timer’ 
(Verwarmingstimer)

 3.  Kies een timermodus

   Off (Uit): verwarmingstijden inactief

   Repeat (Herhalen): één tijdstip 
instellen voor dagelijks gebruik

   Daily (Dagelijks): een tijdstip voor in- 
en uitschakeling instellen per dag van 
de week

   Adaptive Start Control (Adaptieve 
startregeling): instellen voor  
optimale start

 4.  Selecteer de gewenste begin- en 
eindtijd door de handgrepen te 
verslepen

 5.  Nadat de eindtijd is ingesteld, kiest u 
gewoon een verwarmingstemperatuur 
en een verwarmingsniveau

1.

2.
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VERWARMINGSTIJDEN INSTELLEN

NB: Als de tijd(en) is/zijn 
ingesteld, laat u de haard in de 
modus stand-by staan.
Als uw haard is voorzien van 
de kantelende glazen plaat van 
OmniGlide, laat deze plaat dan 
in de gekantelde stand staan.

3.

4.

5.



INFORMATIE

Uw haard regelen met 
meerdere apparaten
V  Hoeveel apparaten kan ik aan mijn haard 

koppelen?
A  Er is geen limiet aan het aantal apparaten 

waarmee u uw haard kunt regelen, maar er 
kan telkens slechts één apparaat gekoppeld 
zijn voor bediening.

  Als u bijvoorbeeld met apparaat 1 de haard 
regelt, dan kunt u dat niet met apparaat 2 
doen, tenzij u eerst de koppeling van apparaat 
1 met de app ongedaan maakt.

V  Voert de app een synchronisatie uit met 
de afstandsbediening?

A  Ja, de app en de afstandsbediening 
ontvangen statusinformatie van de haard 
wanneer deze in gebruik is.

V  Hoe hef ik de koppeling op?
A  U kunt de koppeling van uw apparaat met 

uw haard ongedaan maken door gewoon 
op de knop Unpair (Koppeling opheffen) 
in het hoofdmenu te tikken en daarna de 
aanwijzingen op het scherm te volgen.

 
Problemen oplossen
Probleem Mijn apparaat kan mijn haard  
niet vinden
Oplossing Controleer de volgende gegevens:

1  Op mobiele apparaten en in de app MOET 
de functie Locatie aan staan voor de 
plaatsbepaling, zodat de app kan zien waar  
de gebruiker is.

2  Zorg dat Bluetooth aan staat op uw  
mobiele apparaat.

3  Zorg dat de haard is aangezet met behulp  
van de hoofdschakelaar.

4  Zorg dat er momenteel geen andere apparaten 
in de buurt aan uw haard gekoppeld zijn. Uw 
haard kan maar door één apparaat tegelijk 
bediend worden.

5  Zet de haard uit en aan met  
de hoofdschakelaar.

6  Sluit de app en start deze opnieuw.

7  Zet de Bluetooth even uit en daarna  
weer terug aan op uw toestel.

Hulp is beschikbaar: bel voor technische vragen 
+44 (0)1543 251122 of stuur een e-mail naar 
info@flameritefires.com
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Instelling 
afstands-
bediening 
en gebruiks-
aanwijzing
INSTELLING 2

Gemakkelijk te installeren 
afstandsbediening voor gebruik  
in combinatie met Fire eControl.

Fire eControl



STAP EEN

Batterij plaatsen/verwijderen

A  Gebruik een platte schroevendraaier 
om het deksel los te krijgen.

B  Verwijder het deksel.

C  Verwijder of plaats de batterij.
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STAP TWEE

Afstandsbediening  
koppelen/ontkoppelen
A  Koppelen.

 1.  Druk op het toetsenblok tegelijkertijd op 
de knoppen +/- op DIM 1; de groene LED 
begint dan langzaam te knipperen.

 2.  Druk op de afstandsbediening op de 
knop AAN/UIT voor koppeling. Als dat is 
gelukt, dan knippert de groene LED snel 
op het toetsenblok ter bevestiging. De 
koppelingsmodus duurt 12 seconden.

B  Ontkoppelen. 
 
1.  Druk op het toetsenblok tegelijkertijd op 

de knoppen +/- op DIM 2, de groene LED 
begint dan langzaam te knipperen.

 2.  Druk op de afstandsbediening op de knop 
AAN/UIT voor ontkoppeling. Als dat is 
gelukt, dan knippert de groene LED snel 
op het toetsenblok ter bevestiging. Deze 
modus duurt 12 seconden.
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STAP DRIE

Pictogrammen LCD-display

Thermostaat

Accupeil

Kleurnummer
(1-25)

Dim 1 Helderheid 
(1-10)

Verwarming laag

Ingestelde  
temperatuur (16-31)

Dim 1 Kleur
(1-25)

Verwarming hoog

Dim 2 Helderheid
(1-10)

Haard AAN/UIT 

Detectie open  
raam ingeschakeld

Dim 2 Kleur
(1-25)

62



STAP VIER

Gebruik afstandsbediening

Haard AAN/UIT Verwarming 
AAN/UIT
( Verwarming 
begint laag (LO))

Verwarming 
HOOG/LAAG

Selectie modus
De afstandsbediening blijft 
in MODUS tot 10 seconden 
na de laatste instelling.

1: Thermostaat

2: Dim 1 Helderheid

3: Dim 1 Kleur

4: Dim 2 Helderheid

5: Dim 2 Kleur

Wiel
Verdraai het wiel voor het instellen 

van temperatuur, helderheid en 
kleur. Er is enige vertraging omdat 
de afstands-bediening, de app en 
de haard moeten synchroniseren.
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Thermostaat
De stand Verwarming aan behoudt de 
temperatuur die met het meest recent met 
de afstandsbediening of de app ingesteld 
werd, tot de haard met de hoofdschakelaar 
uitgezet wordt, waarna de haard terugkeert 
naar de standaardtemperatuur van 21 °C. Het 
verwarmingselement doorloopt automatisch een 
cyclus Aan/uit binnen een bereik van 2 graden 
als de kamertemperatuur daalt.

De temperatuur kan licht variëren tussen de 
feitelijke kamertemperatuur en de temperatuur 
gemeten in de haard. Gebruik de app of de 
afstandsbediening voor afstelling.

Detectie van open raam/deur
Als de haard een aanzienlijke daling van de 
kamertemperatuur constateert, schakelt deze 
over naar de stand Verwarming laag (eco-
symbooltje met groene blad) om energie te 
besparen. De stand Verwarming hoog moet dan 
opnieuw worden ingesteld nadat de deur of het 
raam is gesloten en de kamer is geïsoleerd.

Kleur veranderen
U kunt de kleur van de vlam en het brandstofbed 
onafhankelijk van elkaar veranderen. U kunt 
kiezen uit 20 kleuren:
1-4 Oranje 13-16 Blauw 
5-8 Rood 17-20 Wit 
9-12 Groen

U kunt ook een vloeiend kleurverloop instellen:
21-24  Vloeiende overgang tussen de hierboven 

genoemde 5 hoofdkleuren
25 1-4 Oranje

De haard houdt de met de afstandsbediening  
of de app meest recent ingestelde kleur in stand 
totdat de haard wordt uitgeschakeld met de 
hoofdschakelaar, waarna de haard terugkeert 
naar Vlam – Oranje 3 Brandstof – Flow 5.

AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
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AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

Bevestiging aan muur
De plaat aan de achterkant van de haard kan aan de muur worden gekleefd

of geschroefd
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INFORMATIE

Problemen oplossen
Geen voeding afstandsbediening  
of leeg scherm
Controleer batterij

Afstandsbediening reageert niet, 
pictogrammen zijn wel zichtbaar
Verwijder de batterij en plaats deze terug  
na een paar seconden en koppel de 
afstandsbediening opnieuw aan de haard.

Specification
Model: ERX40 Remote
Frequentie: 2,4 GHz

Bij gebruik van batterij: Celbatterij 3V CR2477

Zorg dat de batterij op correcte wijze  
wordt afgevoerd.

Hulp is beschikbaar: bel voor technische vragen 
+44 (0)1543 251122 of stuur een e-mail naar info@flameritefires.com

Flamerite Fires Ltd, Greenhough Road, 
Lichfield, Staffordshire WS13 7AU

www.flameritefires.com
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