
Smart eControl

Handleiding 
en gebruiks-
aanwijzingen 
voor instellen
Eenvoudige app voor iOS & Android 
met geavanceerde functies voor de 
regeling van uw haard.
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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 drie keer.

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

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

D  Wanneer uw haard is 
gevonden, knippert het groene 
koppelingslichtje op de voorkant  
van de haard snel.
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E  Druk op de koppelingsknop 
en klaar is Kees: uw apparaat 
is nu gekoppeld!

F  Het scherm van de haardregel-
app wordt weergegeven. 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 
Flamerite 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.
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STAP TWEE

Uw haard regelen

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

 1.  App: knop Verwarming aan

 2  App: knop Verwarming uit

 2.  App: knop Verwarming hoog/
laag (verwarmingsniveau 
wisselen tussen hoog en laag)

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

NB: In de stand Handmatige verwarming 
wordt de met de app meest recent 
ingestelde temperatuur behouden tot 
de haard met de hoofdschakelaar wordt 
uitgezet, waarna de haard terugkeert 
naar de standaardtemperatuur van 21 °C.

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.

35

1. 2.

HOOG/
LAAG

AAN/UIT 

3.



C  Thermostaatknop – stel de temperatuur  
in van de verwarmingscyclus.

 1.  Tik op het menu- 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 
app gebruikt om de verwarming aan te zetten, 
dan wordt standaard de laatst ingestelde 
temperatuur gebruikt. Bij een wifi-verbinding 
wordt deze waarde naar een server in de cloud 
verzonden. Als een andere gebruiker de app 
start terwijl het eerste apparaat is losgekoppeld, 
dan zal de app de bestaande instellingen en de 
status van de haard downloaden. Wifi moet op 
alle apparaten aan staan om gegevens te delen.

De temperatuur kan licht variëren tussen 
de feitelijke kamertemperatuur en de 
temperatuur die de haard meet. Gebruik  
de app voor afstelling.

UW HAARD REGELEN
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D  Voor flikkering moet de 
verlichting qua helderheid 
gemiddeld zijn. De functie werkt 
alleen bij een helderheid van 
25% tot 75; bij lagere of hogere 
waarden van de helderheid is de 
flikkering niet waarneembaar.

E  Dimmerregeling.

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

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

Opmerking: Niet alle haarden  
zijn voorzien van Dim 2.

1. 2.
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Voordat u de timer instelt:

•  Als u de haard uitzet met de hoofd-schakelaar, 
gaan alle ingestelde tijden verloren. Voordat u 
tijden instelt raden we aan dat u uw haard via 
de hoofdschakelaar uit- en weer aanzet (zie 
afbeelding 1), en daarna de timer instelt in het 
menu (zie afbeelding 2), om de haard en de 
app eerst te synchroniseren.

•  Adaptieve startregeling- het 
verwarmingselement voorspelt de optimale tijd 
en stelt deze in om uw streef-temperatuur te 
bereiken. Daarom slaat de verwarming eerder 
aan, maximaal 1 uur voor de ingestelde tijd.

•  Door de app Smart 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, moet het paneel naar achteren worden 
gekanteld.

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

2.

1.

STAP DRIE

Verwarmingstijden instellen
met optionele adaptieve startregeling.



VERWARMINGSTIJDEN INSTELLEN

40

A  Met de app Smart eControl app kunt u 
één enkele tijdgebonden activiteit per 
dag instellen variërend 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): 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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Opmerking: Als de tijd of tijden 
zijn ingesteld, laat u de haard in 
de modus stand-by staan.
Als uw haard de kantelende 
glazen plaat van OmniGlide 
heeft, laat u deze plaat in de 
gekantelde stand staan.
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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 op ieder moment slechts één apparaat 
worden gekoppeld 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  Hoe kan ik de koppeling met mijn  
apparaat opheffen?

A  U ontkoppelt uw apparaat met uw haard 
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 vindt mijn haard niet

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 de hoofdschakelaar

4  Zorg dat er momenteel geen andere apparaten 
in de buurt aan uw haard gekoppeld zijn; 
uw haard kan alleen maar met één apparaat 
tegelijk geregeld worden

5  Zet de haard even uit en weer  
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 
01543 251122 of stuur een e-mail naar  
info@flameritefires.com


