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TRIN ET

Parring med pejsen
A  Find tænd/sluk-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 
Smart eControl-appen.
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C  Appen søger efter pejsen,  
og du skal trykke på Flamerite,  
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 blevet parret!

F  Kontrolskærmen til pejseappen vises, 
og nu kan du ændre navn ved at gå 
til menuen og trykke på “Nyt navn”. 
Det nye navn vises nu i stedet for 
Flamerite, når du åbner appen. 
 
Flere pejse: Ved indledende parring: 
Tænd på tænd/sluk-kontakten én 
ad gangen, og skift navn. For at gå 
mellem én eller flere Flamerite-pejse 
skal du trykke på frakobling i menuen 
for at gå tilbage til hjemskærmen.
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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.

OFF

ON

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 overblik. Hvis du sætter 
appen i dvale ved at trykke på Hjem-
knappen, vil den ikke koble fra, før du 
befinder dig uden for virkeområdet.



B  Styring af varmen.

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

 1.  App: Varme til 
App: Varme fra

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

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

Bemærk: Manuel varme vil bevare den 
sidst indstillede temperatur på appen, 
medmindre pejsen slukkes på tænd/
sluk-kontakten, hvorefter går tilbage 
til en fast temperatur på.

Påvisning af åben rude/låge. Hvis 
pejsen påviser et betydeligt fald I 
rumtemperatur, vil den gå 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 isoleret.
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C  Termostatknap – indstil den ønskede 
temperatur.

 1.  Tryk 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

Pejsen tænder automatisk og slukker inden for 
2 grader, hvis rumtemperaturen falder. Når du 
bruger appen til at tænde for varmen, vil den 
gå tilbage til den sidst indstillede temperatur. 
Hvis pejsen er forbundet til Wi-Fi, vil dette blive 
sendt til clouden. Når en anden bruger åbner 
appen med den første enhed koblet fra, vil 
appen downloade fra clouden, hvad der blevet 
indstillet samt status på pejsen. Wi-Fi skal være 
tændt på alt udstyr for at dele information.

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

STYRING AF PEJSEN
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STYRING AF PEJSEN
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STYRING AF PEJSEN
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D  Blus kræver, at belysningen  
ligger på medium lysstyrke.  
Dette vil ikke være helt så 
effektivt, hvis området er  
25 % lavere eller 25 % højere.

E  Dimmerkontrol.

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

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

Bemærk: Ikke alle pejse  
er udstyret med Dim 2.

1. 2.
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Punkter at notere for 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 gå 
i gang på det optimale tidspunkt for at nå din 
indstillede punkttemperatur. Derfor aktiveres  
den op til en time før den indstillede tid.

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

•  Når de er blevet indstillet, skal pejsen stå i 
standbytilstand. Hvis pejsen har en glasrude,  
skal glasset vippes i den bagudgående position.

•  Denne funktion er kun egnet til 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  Smart 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.  Tryk på menuikonen

 2.  Vælg “Varme timer”

 3.  Vælg en timer-måde

  Off – timet opvarmning inaktiv

   Gentag – sæt en enkelt til/fra  
tid til at bruge 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 vælge varmetemperatur  
og varmeniveau

1.

2.



INDSTILLING AF TIMET OPVARMNING

Bemærk: Nør tiden/tiderne er 
blevet indstillet, skal pejsen 
være i standbytilstand.
Hvis pejsen er udstyret 
med OmniGlide-vippeglas, 
skal ruden stå åben i den 
bagudgående position.
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INFORMATION
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Styring af pejsen  
fra flere enheder
Q  Hvor mange enheder kan jeg  

paire med min pejs?

A  Der er ingen begrænsning for, hvor mange 
enheder kan styre pejsen, men kun én  
enhed kan parres til betjening på et  
vilkårligt tidspunkt.

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

Q  Hvordan kan jeg ophæve parring  
med min enhed?

A  Hvis du vil ophæve parring med pejsen på  
din enhed, skal du blot trykke på knappen  
op ophævning af parring i 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  
tænd/sluk-kontakten

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

5  Prøv at slukke for pejsen, og så tænde igen  
på tænd/sluk-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


