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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)
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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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