
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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