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WIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN.
(7/23052018)

Met de aanschaf van deze gashaard wensen wij u veel stookplezier. Lees deze instructies
zorgvuldig voordat u de haard installeert en in gebruik neemt. Bewaar deze instructies goed.
In geval van storing steeds opgeven: type en serienummer dat u aantreft in de gas inbouwkast.
Uw aankoopnota is uw garantiebewijs.
Bij aflevering dient u direct het toestel op eventuele transportschade te controleren. Is dit het geval dan
dient u dit onmiddellijk en zo nauwkeurig mogelijk aan uw leverancier door te geven.

1. ALGEMEEN

LET OP
Het toestel dient geplaatst, aangesloten en gecontroleerd te worden door een erkend installateur, volgens de
nationale, regionale, lokale normen en voorschriften. Het toestel dient door de installateur gecontroleerd te worden
op gasdichtheid van gas en verbrandingsproducten en de juiste werking van de diverse onderdelen en functies.
Ook het afvoersysteem en de uitmondingen in gevel of dakvlak dienen te voldoen aan de geldende voorschriften.
Het toestel valt in de categorie gesloten toestellen, in een opstellingsruimte zonder ventilator en met een schoorsteenverlies groter dan 17 % (niet condenserend).
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WAARSCHUWING
Gaskachels worden heet als ze in bedrijf zijn. Na inbouw van het toestel wordt het glasoppervlak beschouwd als
actieve zone. Het glasoppervlak kan zeer heet worden.!
Opgelet! Dienovereenkomstig moet voorzichtigheid worden betracht en b.v. kinderen en hulpbehoevenden uit de buurt van brandende kachels worden geweerd. Ook mogen kachels niet op
of tegen brandbare materialen worden geplaatst (gordijnen enz.).

2. BEVEILIGING VAN HET TOESTEL
Het toestel is volledig beveiligd door middel van een thermo-elektrische waakvlambeveiliging ter voorkoming
van het onvoorzien uitstromen van gas uit de hoofdbrander.

2.1 Veiligheid

Plaats geen keramisch brander decoratiemateriaal of houtstammen tegen de waakvlambrander.
Zorg ervoor dat de waakvlam ten allen tijde vrij over de hoofdbrander kan branden. Alleen dan is
een goede ontsteking van de hoofdbrander gewaarborgd.
Het zich niet houden aan deze voorschriften kan tot een gevaarlijke situatie leiden.
Het is noodzakelijk dat het toestel, het complete concentrische kanalensysteem en de uitmonding
om de 2 jaar door een erkend gasvakman/installateur worden gereinigd en gecontroleerd.
De veilige werking van het toestel blijft hierdoor gewaarborgd. Zie voor aanvullende instructie
Hoofdstuk : Onderhoud.
Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 minuten wachten alvorens
de waakvlam opnieuw aan te steken.
Het toestel mag niet in gebruikt gesteld worden zonder of met gebroken ruit.
Het is niet toegestaan om brandbare stoffen op de keramische hout stammenset te leggen.
De inrichting van de hoofdbrander met keramisch brander decoratiemateriaal en houtstammen
mag onder geen beding worden veranderd of aangevuld.
Er mogen geen licht ontvlambare materialen, zoals nylon kleding of brandbare vloeistoffen in de
nabijheid van het toestel worden gebracht.
Zorg er te allen tijde voor dat kinderen en andere personen die niet op de hoogte zijn van de
werking van een gastoestel, zich uitsluitend onder toezicht, in de nabijheid van het toestel begeven.
Gebruik een haardscherm tegen verbranding en ter bescherming van de hierboven vermelde
kinderen en personen.

3. BATTERIJEN PLAATSEN EN VERVANGEN
*
*

De batterijen van de handzender en ontvanger hebben een levensduur van ongeveer één jaar.
Gebruik van alkaline batterijen wordt aanbevolen.
Vervangen is noodzakelijk wanneer bij de:
1. Handzender: BATT verschijnt in het display.
2. Ontvanger: lange geluidssignalen tijdens de ontsteking hoorbaar zijn.

3.1 Handzender:
*
*
*
*

Open de deksel aan de achterzijde.
Verwijder de batterijen uit de batterijhouder.
Plaats 2 nieuwe 1,5V-batterijen AAA op de aangegeven wijze in de batterijhouder.
Minpool (-) van de batterij tegen de drukveer van de houder.
Sluit de deksel en plaats de ontvanger weer terug in de houder.

3.2 Ontvanger:
*
*
*
*
*

Haal voorzichtig de gehele ontvanger uit de houder.
Schuif het klepje open.
Verwijder de batterijen uit de batterijhouder.
Plaats 4 nieuwe 1,5V-batterijen (type LR6 of AA) op de aangegeven wijze in de batterijhouder.
De aan drukveer altijd tegen de minpool (-) van de batterij.
Sluit de deksel en plaats de ontvanger weer terug in de houder.

Onjuiste plaatsing van de batterijen kan de elektronica of de aandrijving onherstelbaar beschadigen.
Vervang de batterijen alleen wanneer het toestel volledig is uitgeschakeld.

LET OP
Verwijder batterijen enkel met niet-metalen gereedschap.
Het verwijderen van batterijen met een metalen voorwerp kan de elektronische besturing blijvend beschadigen.
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4. DE EERSTE KEER STOKEN
Het toestel is voorzien van een hittebestendige laklaag die bestand is tegen zeer hoge temperaturen.
Tijdens de eerste stookuren kan er een min of meer hinderlijke geur ontstaan door het inbranden
van de lak; dit is echter ongevaarlijk.
Om dit zo snel mogelijk te verhelpen, dient men het toestel enkele uren volop te laten
branden en het vertrek goed te ventileren.
Na de eerste keren branden, kan er een lichte aanslag op de binnenzijde van de ruit komen.
Dit komt door de lak die uithardt.
Nadat de haard is afgekoeld kan deze aanslag verwijderd worden met een kachelglasreiniger of
keramische kookplaatreiniger.

4.1 Onderhoud en Reiniging.
Dagelijks onderhoud
Voorkom dat er zich te veel stof en deeltjes van sigarettenrook, kaarsen en olielampen in de lucht
van uw woning bevindt. Verhitting van deze deeltjes, via het convectie systeem van het toestel, kan
namelijk leiden tot verkleuring van wanden en plafond. Daarom dient men het vertrek, waar het
toestel staat, altijd voldoende te ventileren.
Verwijder regelmatig de eventuele stofaanslag achter de bedieningsklep met een stofzuiger.
Indien op het toestel is gemorst, dient het onmiddellijk uitgezet te worden. Pas als het toestel is
afgekoeld, kan men het reinigen. Nooit een schuurmiddel, agressieve schoonmaak middelen of
kachelpoets gebruiken uitsluitend een droge, niet pluizende doek gebruiken.
Reiniging.
Het toestel dient jaarlijks gereinigd en gecontroleerd te worden door uw dealer.
Het Concentrisch Kanaalsysteem CC systeem dient elke 2 jaar gereinigd te worden.
Bij de vakhandel zijn ook spuitbussen hittebestendige lak verkrijgbaar, zodat men voor het jaarlijkse
onderhoud eventueel kleine vlekken of beschadigingen kan bijspuiten.
Tevens Controle op:
1
Dichtheid van het gas verbranding producten en verbrandingslucht toevoercircuit.
2
De juiste werking van het gas- regelblok en het ontsteken van de brander.
Indien het glas gebroken of gescheurd is, moet men het onmiddellijk laten vervangen
door een erkend installateur voordat het toestel weer in werking wordt gesteld.

4.2 Belangrijke tips voor het stoken met gas of houtgestookte kachels en haarden.
Voorkom verkleuring van wanden en plafonds!
In elke woonruimte bevinden zich altijd stofdeeltjes in de lucht ook als er regelmatig gestofzuigd wordt!
Deze deeltjes zijn goed zichtbaar in binnenvallende zonnestralen.
Zolang de hoeveelheden stofdeeltjes in de lucht beperkt blijven, zult u hiervan geen last ondervinden.
Alleen als deze deeltjes door welke oorzaak dan ook in grotere hoeveelheden door de kamer
zweven en vooral als de lucht extra verontreinigd is door roet en teerdeeltjes, veroorzaakt door
b.v. het branden van kaarsen of olielampjes en het roken van sigaretten of sigaren, kan men
spreken van een slecht binnenklimaat!
In een verwarmde woonruimte stroomt afgekoelde lucht langzaam over de vloer naar het verbrandingtoestel.
In het convectiesysteem van de haard of kachel wordt deze lucht verwarmd, waardoor een snel
opstijgende warme luchtkolom ontstaat, die zich dan weer door de ruimte verspreidt.
In deze lucht bevinden zich dus altijd stof en andere vervuilende deeltjes die zich zullen afzetten
of koude en vaak vochtige vlakken. Vooral in een nog niet droge nieuwbouw ( bouwvocht ) zal
zich dit probleem kunnen voordoen.
Een ongewenst resultaat van dit fenomeen zou een verkleuring van muren en of plafond kunnen zijn!
Hoe kunt u deze problemen voorkomen?
*
Bij een nieuw gemetselde schouw of na een verbouwing minimaal 6 weken wachten voordat
men gaat stoken.
*
Het bouwvocht moet namelijk geheel verdwenen zijn uit wanden, vloer en plafond.
*
Het vertrek waar het toestel staat dient goed te worden geventileerd.
*
De benodigde luchtverversing moet in acht worden genomen volgens het lokaal Bouwbesluit.
*
Maak zo weinig mogelijk gebruik van kaarsen en olielampjes en houd het verbrandingslont zo
kort mogelijk.
*
Deze beide “sfeerbrengers” zorgen voor aanzienlijke hoeveelheden vervuilende en ongezonde
roetdeeltjes in uw woning.
*
Rook van sigaretten en sigaren bevat o.a. teerstoffen, die bij verhitting eveneens op koudere
en vochtige muren zullen neerslaan.
*
Bij een slecht binnen klimaat zal het verschijnsel zich, weliswaar in mindere mate, eveneens
boven radiatoren en verlichtingsarmaturen en bij ventilatieroosters kunnen voordoen.
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5. BEDIENINGS INSTRUCTIE 10-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING
Tijd

Kinderslot

Signaal indicatie
Thermostatische Modus

AM
PM

Batterij
status
Circulatieventilator

Aftel timer

°F or °C
Verlichting/
Dimmer

ON
OFF

Programma
modus

Eco modus

1 2
Temperatuur

Dubbele brander

5.1 ELEKTRONISCHE CODE INSTELLEN ( Alleen bij eerste keer gebruik.)
Een code wordt automatisch geselecteerd voor alle Mertik Maxitrol electronics.
De ontvanger moet worden gekoppeld met de handset als volgt:
Druk en houd de ontvanger reset-knop (zie figuur) vast tot u twee (2) pieptonen hoort.
De eerste piep is kort en de tweede pieptoon is lang.
Na de tweede pieptoon, laat u de reset-knop los.
Binnen de daaropvolgende 20 seconden druk op de

knop van de afstandsbediening

tot u twee extra korte piepjes hoort.
De code is nu ingesteld.
Als u een lange toon hoort, is de koppeling niet gelukt of de bedrading is onjuist aangesloten.
OPMERKING: Dit is een eenmalige koppeling, en is niet meer vereist na vervangen van
de batterijen van de handset of de ontvanger.

5.2 INSTELLING CELSIUS OF FAHRENHEIT
Om tussen °C en °F, druk de knoppen

en

AM

tegelijk in.

OPMERKING: Kies °F deze resulteert in een 12 uur klok aanduiding.
Kies °C deze resulteert in een 24 uur klok aanduiding.

5.3 TIJD INSTELLEN
1. druk de knoppen

en

2. Druk op de

knop om een nummer te selecteren

of

tegelijk in. Dag knippert.

welke correspondeert met de dag van de week bijv.
1= maandag, 2 = dinsdag, 3 = woensdag, 4 = donderdag,
5 = vrijdag, 6 = zaterdag, 7 = zondag).
3. druk de knoppen

en

tegelijk in. Uren knipperen.

4. Om uren in te stellen druk op de
5. druk de knoppen

en

of

knop.

tegelijk in. Minuten knipperen.

6. Om minuten in te stellen druk op de
7. Om te bevestigen druk de knoppen

of
en

knop.
tegelijk in of wacht even.

5.4 FUNCTIES IN EN UITSCHAKELEN
Instellen
Druk op de gewenste instelling

AM

ON
OFF

12

Afsluiten
1. Druk nogmaals op de zelfde knop om terug te keren naar handmatige instelling.
2. druk op de

of

knop om de handmatige instellingen te veranderen.

3. Druk op een andere knop om die instellingen te veranderen
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Thermostaat instelling
De kamertemperatuur wordt gemeten en vergeleken met de ingestelde
temperatuur. De vlamhoogte wordt dan automatisch aangepast om de
ingestelde temperatuur te bereiken

AM

Programma instellen
Programma's 1 en 2, kan elke worden geprogrammeerd om aan
en uit gaan op specifieke tijden bij een ingestelde temperatuur.

Eco stand instellen
Vlamhoogte moduleert tussen hoog en laag, afhankelijk van de kamertemperatuur en in relatie tot de ingestelde temperatuur.
Als de omgevingstemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur,
zal de vlamhoogte langer op hoog staan. Als de kamertemperatuur
hoger dan de ingestelde temperatuur is, zal de vlamhoogte langer op laag staan.
Een cyclus duurt ongeveer 40 minuten

5.5 HANDMATIGE INSTELLING (HANDSET)
5.6 HET VUUR INSCHAKELEN

LET OP
ALVORENS HET INSTELLEN
1. Zorg ervoor dat de MANUAL knop op het gasblok op ON positie stand staat, tegen de klok in.
2. Zet de ON / OFF schakelaar (indien aanwezig) in de "I" (AAN stand).
WAARSCHUWING
Wanneer waakvlamontsteking wordt bevestigd, zal de motor automatisch de maximale vlam hoogte aannemen.
Handset een - knop bediening
(Standaardinstelling)
* Druk op de

knop tot twee korte piepjes en een knipperend reeks lijnen

bevestigt dat de start reeks is begonnen; laat nu de knop los.
* Hoofdgas toevoer wordt ingeschakeld nadat waakvlamontsteking wordt bevestigd.
* Handset gaat automatisch in de handmatige modus na dat de hoofdbrander
is ontstoken.
(CSA versie, CE versie).

LET OP
Veranderen van een knops naar twee knops ontsteking door op de
knop te drukken en 16 sec.
ingedrukt te houden onmiddellijk na het installeren van de batterijen.
ON wordt weergegeven en 1 knippert. Wanneer de wijziging is voltooid dan is 1 verandert in 2.
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Handset twee- knop bediening (vervolg)
* Druk tegelijk op de

en

knoppen tot twee korte piepjes en een knipperend

AM

reeks lijnen bevestigt dat de start reeks is begonnen; laat nu de knoppen los.
* Hoofdgas toevoer wordt ingeschakeld nadat waakvlamontsteking wordt
bevestigd.
* Handset gaat automatisch in de handmatige modus na dat de hoofdbrander
is ontstoken.
(CSA versie, CE versie).

LET OP
Veranderen van twee knops naar een knops ontsteking door op de
knop te drukken en 16 sec.
ingedrukt te houden onmiddellijk na het installeren van de batterijen.
ON wordt weergegeven en 2 knippert. Wanneer de wijziging is gecompleteerd dan is 2 verandert in 1.

WAARSCHUWING
Als de waakvlam niet blijft branden na meerdere pogingen, zet de hoofd knop (Gasregel blok) op OFF.
en “SCHAKEL HET GASTOESTEL UIT”.

5.7 STANDBY INSTELLING (WAAKVLAM BRANDER)
Handset
* Houd de

knop tot het apparaat ingesteld is op waakvlam brander

5.8 HET VUUR UITZETTEN
Handset
* Druk op de

knop om het vuur uit te zetten

OPMERKING: Na 5 sec. Kan het vuur weer ontstoken worden

5.9 VLAM HOOGTE AFSTELLING
Handset
* Om het vlambeeld te verhogen druk op
* Om het vlambeeld te verlagen druk op

of vast houden tot waakvlam positie

5.10 AANDUIDING HOOG EN LAAG VUUR
AM

* Dubbel klik

knop en laag vuur "LO" wordt weergegeven.

OPMERKING:
Vlam gaat eerst naar hoog vuur voordat ze naar laag vuur gaat.
* Dubbel klik

knop en hoog vuur "HI" wordt weergegeven.

WAARSCHUWING
Als het toestel niet reageert SCHAKEL HET GASTOESTEL UIT.
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5.11 THERMOSTAAT MODUS
AAN:

AM

Druk op

AM

Thermostaat pictogram verschijnt, vooraf

ingestelde temperatuur wordt kort weergegeven, waarna
de kamer temperatuur wordt weergegeven
UIT:
1. Druk op de
2. Druk op

knop
of

om de Handmatige regeling in te instellen.

3. Druk

om de Countdown Timer in te schakelen.

4. Druk

om de Eco stand in te stellen.

INSTELLEN:
1. Druk op de

knop en houd deze ingedrukt totdat Thermostaat

pictogram verschijnt, temperatuur knippert.
2. Om temperatuur in te stellen druk op
3. Om te bevestigen druk op de

of

knop

knop

5.12 COUNTDOWN TIMER
AAN/INSTELLEN:
1. Druk

totdat het zandlopertje verschijnt en de uren knipperen.

2. Om de uren te selecteren druk op
3. Om te bevestigen druk op

of

Minuten knipperen.

4. Om de minuten te selecteren druk op
5. Om te bevestigen druk op

of

of wacht even.

UIT:
Druk

zandlopertje en tijd is niet meer zichtbaar

OPMERKING: Aan het einde van de countdown tijd, gaat het vuur uit.
De Countdown Timer werkt alleen in handmatige, thermostatische en
Eco standen.
Maximale countdown tijd is 9 uur.

5.13 PROGRAMMA MODUS
OPMERKING: De ingestelde temperatuur op thermostatische
stand is de temperatuur voor de AAN-tijd in Programma Modus.
Het veranderen van de op thermostatische stand ingestelde
temperatuur verandert ook de ON tijd temperatuur in Programma
stand.
Standaard instellingen:
TEMPERATUUR UIT:

(Alleen waakvlam brander)

AAN:
Druk op.

,

, 1 of 2, ON of OFF verschijnt.

UIT:
1. Druk

of

of

om in te stellen.

Handmatige Modus.
2. Druk

voor Thermosstatische Modus.
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5.14 TEMPERATUUR INSTELLING:
1. Houdt de

knop ingedrukt tot dat

knippert, ON, stel de gewenste

temperatuur in. (thermostaat) wordt weergegeven.
2. Om door te gaan druk op

,

OFF wordt weergegeven, temperatuur knippert.

3. Selecteer OFF temperatuur door

of

4. Bevestig door

, 1, ON wordt weergegeven, uren knipperen.

in te drukken.

ON
OF

in te drukken

OPMERKING: De ON (thermosstatische) en OFF temperaturen zijn hetzelfde voor
elke dag.
DAG INSTELLING
5. ALL knippert. Druk op

of

om een keuze te maken tussen ALL, SA-SU,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
6. Bevestig door

in te drukken.

TIJD AAN INSTELLING
7. Om uren te selecteren druk op
8. Bevestig door

of

in te drukken. 1, ON wordt weergegeven, minuten knipperen.

9. Om minuten te selecteren druk op

of

TIJD UIT INSTELLING:
10. Bevestig door

in te drukken.

, 1, OFF wordt weergegeven, uren knipperen..
AM

11. Om uren te selecteren druk op

of

12. Bevestig door

, 1, OFF wordt weergegeven, minuten knipperen.

in te drukken.

13. Om minuten te selecteren druk op

of

ON

1

OPMERKING: Als u stopt met het programmeren op dit punt, blijft programma 2
gedeactiveerd.
OPMERKING: Programma's 1 en 2 maken gebruik van dezelfde in-en uitschakelingen
van temperaturen. Zodra een AAN en / of UIT temperatuur is ingesteld, wordt die
temperatuur de nieuwe standaardinstelling.
OPMERKING: Als ALL, SA-SU of dagelijkse timer worden geprogrammeerd voor
PROGRAMMA 1 en programma 2 aan en uit tijden, dan worden deze de nieuwe
standaard tijden. De batterijen moeten worden verwijderd om de ingestelde
programma’s 1 en 2 aan en uit tijden en temperaturen te wissen
SA-SU of dagelijkse timer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) geselecteerd
* Stel aan tijd en uit tijd met behulp van dezelfde procedure als ALL geselecteerd (boven).
* SA-SU: Stel aan tijd en uit tijd voor zowel zaterdag als zondag.
* Dagelijkse Timer: Separate aan en uit tijd kan worden ingesteld voor een enkele dag van
de week, voor meerdere dagen van de week, of voor elke dag van de week.
* Wacht tot het instellen is beëindigd.
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5.15 DUBBELE BRANDER FUNCTIE (INDIEN VAN TOEPASSING)
Bij ontsteking wordt brander 1 ingeschakeld en brander 2 staat op de laatst
gebruikte stand.
UIT: Om de 2e brander uit te schakelen, druk op de
knop
Dubbele brander pictogram verdwijnt.
AAN:Om de 2e brander aan te zetten, druk op de
knop
Dubbele brander pictogram wordt weergegeven.

AM

OPMERKING: Als de batterijen van de ontvanger leeg raken zal de 2e brander
op de laatst gebruikte stand blijven.

5.16 KINDER SLOT
AAN:
Om te activeren druk
en
tegelijkertijd in.
verschijnt.
De handzender is dan onbruikbaar behalve de OFF functie.
UIT:
Om te de activeren druk
en
tegelijkertijd in.
pictogram verdwijnt.

5.17 ECO STAND
AAN:
Druk op
om de Eco stand in te schakelen. Eco stand pictogram wordt
weergegeven.
UIT:
Druk op
Eco stand pictogram verdwijnt.

AM

5.18 OVERIGE FUNCTIES
ONTVANGER;
De ontvanger is voorzien van een temperatuursensor, deze schakelt het systeem op
waakvlamstand bij 60°C bij gebruik van batterijen en 80°C bij gebruik van een adapter.
De ontvanger geeft foutcodes door naar de hand zender. Raadpleeg de Foutcode lijst.
HANDZENDER;
De temperatuur in de ruimte blijft zichtbaar in het display van de handzender.
(ook als de haard uitgeschakeld is)
Als de ontsteekpoging is geslaagd wordt dit aangegeven op de display van de handzender.

5.19 CIRCULATIE VENTILATOR (OPTIONEEL)
De circulatieventilator heeft 4 snelheden gaande van laag (1 bar) naar hoog (4 bar).
INSTELLEN:
Druk op de knop
en houd deze in gedrukt tot
knippert.
Druk op de knop
om de ventilator snelheid te verhogen en op de knop
om de ventilatorsnelheid te verlagen.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de knop of wacht u.
verschijnt.
UIT:
Druk op de knop

tot alle 4 snelheids balken verdwijnen.

AM

OPM.: Als de ventilator na het laatste gebruik niet uitgeschakeld werd, start hij 4 minuten na
ontsteking automatisch bij maximaal toerental op en gaat na 10 seconden naar het laatst ingestelde niveau. De ventilator stopt 10 minuten na uitschakeling van het gas of overschakeling
naar de waakvlam.

5.20 VERLICHTING / DIMMER (OPTIONEEL)
AAN:
Druk op de knop
.
verschijnt.
De verlichting is ingesteld op een vooraf ingesteld niveau.
UIT:
Druk op de knop

verdwijnt.

INSTELLEN:
Druk op de knop
en houd deze ingedrukt tot knippert.
Om de verlichting tussen 20…100 % in te stellen, drukt u op de knop
Om de instelling te bevestigen, drukt u
op de knop of wacht u . verschijnt.

of

.

OPM.: De verlichting werkt los van de waakvlam. Als u de ver- lichting wilt inschakelen, maar
niet de waakvlam, drukt u op de knop
.
Pag.10

6. HANDBEDIENING
(in geval van nood, alleen bij niet functioneren afstandbediening)
In geval van een defecte afstand bediening is het mogelijk om het toestel met de hand te bedienen.
Hiervoor moet eerst de ontsteek (piëzo)kabel van de ontvanger worden afgenomen en die voorzichtig op de piëzoconnector op het gas regelblok worden geschoven.
Metalen rondje voor de
handbediende ontsteking
Piëzo connector
(Bij handbediening)

Bedieningsknop

Motorknop
(in maximale stand)

Piëzo Knop

“O I” schakelaar

Microswitch
Aansluiting 8-polige
kabel ontvanger

(Bedieningsknop in Manuele-positie)

6.1 AANSTEKEN VAN HET VUUR
*
*
*
*
*
*
*

Open de gas afsluitkraan die in de gasleiding naar het toestel is gemonteerd.
Druk de “O I” schakelaar, op het gas regelblok, in de “I” positie.
Draai de motorknop, op het gas regelblok, geheel rechtsom. De knop maakt hierbij een “klik” geluid.
Draai de bedieningsknop, op het gas regelblok, in de “MAN” positie. Een metalen rondje, in de
bedieningsknop wordt zichtbaar.
Druk het metalen rondje in. Bijvoorbeeld met een pen. Er stroomt nu gas naar de waakvlam.
Terwijl men het metalen rondje ingedrukt houdt, dient men enkele malen de (vierkante) piëzo knop
(naast de “O I” schakelaar) in te drukken om de waakvlam te ontsteken. Door het glasraam kan
men zien of de waakvlam brandt.
Als de waakvlam brandt, het metalen rondje nog 10 seconden ingedrukt houden en daarna loslaten.

LET OP
Gaat de waakvlam uit, dan dient men minimaal 5 minuten te wachten voordat men de bovenstaande handelingen
herhaalt.
*
*

Draai de bedieningsknop naar de ON positie. Afhankelijk van de positie van de motorknop zal de brander
wel of niet ontsteken.
Door de motorknop linksom in de gewenste stand te draaien zal de brander ontsteken en kan men de
vlam hoogte regelen.

6.2 DOVEN VAN HET VUUR

Draai de motorknop, op het gas regelblok, geheel rechtsom. De knop maakt hierbij een “klik”-geluid.
De brander gaat uit. De waakvlam blijft branden.

6.3 UITSCHAKELEN VAN HET TOESTEL

Druk de “O I” schakelaar, op het gas regelblok, in de “O” positie. De waakvlam gaat uit.
Wordt het toestel langere tijd niet gebruikt, dan is het aan te bevelen om de gas afsluitkraan in de
toevoerleiding dicht te draaien.

LET OP
Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 minuten wachten alvorens de waakvlam
opnieuw aan te steken.
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7. ONDERHOUDS CONTROLE
Installateurs gegevens:
Naam
Adres

Serienummer toestel
Aankoopdatum
Installatiedatum
Opmerkingen

Service en Onderhouds logboek:
Service datum

Uitgevoerd door

Uitgevoerde werkzaamheden

Thermocet International B.V.
Laagerfseweg 31
3931 PC Woudenberg
www.thermocet.nl
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ROUTER

GV 60 WIFI BOX

GV 60 BRANDERAUTOMAAT

MAINS ADAPTER

GV 60 GASKLEP

SMARTPHONE/TABLET

TRIMLINE GASVUUR

APP CONTROL
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8. INTRODUCTIE WIFI-APP GECONTROLEERDE GASHAARDEN
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9.

MYFIRE APP VERBINDEN MET HET INTERNET STAP VOOR STAP

Download de MYFIRE
APP
Ga naar “Myfire App” op de

Apple App Store
of op Google Play

Voor meer info ga naar:
www.myfireapp.com

Welkom Scherm
Druk ergens op het scherm
om de app setup te starten

Kies Taal, Temperatuur,
schaal en tijd.
1.
2.
3.
4.

Kies Taal
Kies °C of °F
Kies 12 of 24 uurs klok
Druk op “Next” om
door te gaan
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Registratie
Opgelet
U moet eerst registreren
voor dat u in gaat loggen.
Als u dit al gedaan heeft ga
dan direkt naar “Login”. Registreren is eenmalig. Druk
op de “Register” knop
Of
Login en accepteer de voorwaarden. Druk op de
“login”knop

Registratie en
Privacy beleid
Vul de data in.
Maak een wachtwoord aan met
tenminste 8 karakters lang.
Bevestig het wachtwoord.
Accepteer het “Privacy beleid”
Druk op de “Registerknop”.

Registratie en
Privacy beleid
Druk op “OK” in de pop-up
venster
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Registratie - Email
Raak de link aan in de bevestiging Email voor verificatie

Registratie - Verificatie
Een verificatie bericht geeft aan
dat uw myfire app met succes
is geregistreerd.”
Druk op de knop
“Return to App

Inloggen
1.
2.
3.

Email
Type Paswoord
Accepteer Termen en
voorwaarden.
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Apple IOS EN Google
Android Wi-Fi instellingen
De Apple IOS apparaat Wi-Fi
instellingen connect uw apparaat met de Myfire Wi-Fi box
Enter het volgend paswoord in
de pop-up:
MYFIREPLACE

Verbind Myfier Wi-Fi box.
Met de Wi-Fi Router
Geef uw Toestel een naam.
Typ de naam (SSID) van uw
router.
Typ het paswoord van uw
router.
Druk op de “Connect” knop.

Verbind het smart apparaat
met de Wi-Fi router
Geef uw Toestel een naam.
Typ de naam (SSID) van uw
router.
Druk op de “OK” knop.
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Verbindings proces
De verbinding tussen de myfire
Wi-Fi box en de router duurt
enkele seconden
Wanneer de verbinding is geslaagd de myfire Wi-Fi box
verlaat de toegang van de hot
Spot en is nu verbonden met
uw Router.

Bevestig Vuurhaard instellingen.
Als uw vuurhaard is uitgerust
met Fan, licht en Aux, druk dan
op de Finish cirkeltje om de
corresponderende functies te
activeren.
Wanneer setup is compleet
bevestig de instellingen door
op de Finish knop te drukken.

Verbonden MyFire Wi-Fi
Boxen.
Een lijst van alle verbonden
wordt nu getoond. Druk op
“Start App” om het installatie
proces en App setup te beëindigen .
Icoon uitleg
Setup compleet
Software up beschikbaar

Setup Incompleet
Myfire Wi-Fi box niet
gelijkwaardig
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Gefeliciteerd
De Myfire app is nu gereed voor gebruik
en het Home scherm is nu te zien.
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10. BEDIENING MYFIRE APP
HOOFD MENU

ONTSTEKEN

HOME MENU

HANDMATIGE MODUS
Pas de vlamhoogte handmatig aan.
1:
2:

Selecteer de handmatige bediening vanuit het
linker menu.
Pas de vlamhoogte handmatig aan door van
kleur te verand- eren. Blauw zijn lage
vlammen, en rood zijn hoge vlammen.

Onderaan kunt u direct voor lage- gemiddelde- of hoge
vlammen kiezen. Voor Pilot drukt u op het Stand-by icon
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Verbind het smart apparaat
met de Myfier Wi-Fi box.
Druk op de

icoon

Verbind het smart apparaat
met de Myfier Wi-Fi box.
Een pop up bericht geeft aan
naar uw Myfire Wi-Fi box instellingen te gaan.
Druk op de “OK” knop.

Apple IOS EN Android
Wi-Fi instellingen
De Apple IOS en Android apparaat Wi-Fi instellingen connect
uw apparaat met de Myfire WiFi box
Selecteer het volgende:
Myfire_WiFi-Box_<nummer>
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THERMOSTAAT MODUS
De kamer temperatuur wordt gemeten en vergeleken
met de ingestelde temperatuur. De vlamgoogte past
automatisch aan om de gewenste temperatuur te bereiken.
1: Selecteer de temperatuur bediening vanuit het
linker menu.
2: Pas de temperatuur aan door van kleur te veranderen. Blauw is de laagste temperatuur en rood de hoogste temperatuur instelling.
Nadat u de gewenste temperatuur heeft aangepast
door van kleur te veranderen, wordt de gewenste
temperatuur ongeveer 3 seconde getoond in
het midden van de cirkel. Na 3 seconde ziet u
de ruimte temperatuur weer in het midden
van de cirkel. Een pijl zowel boven als onder
de kamer temperatuur geeft aan of te kamer
temperatuur zal stijgen of dalen.
COUNTDOWN TIMER
Als de ingestelde tijd is verlopen zal de haard uit
gaan.
Selecteer de Countdown timer vanuit het linker menu.
Verzet de uren en minuten naar de gewenste tijd.
Door middel van de power knop kunt u de timer activeren.
De resterende tijd is zichtbaar bovenaan het scherm
naar de zandloper.
Door de power knop nogmaals te selecteren stopt de
countdown timer.
TIP: De Countdown timer werkt alleen
in de handmatige, Thermostaat en
Eco modus.

PROGRAMMA MODUS
Tot 8 programma’s kunnen ingesteld worden om
haard aan- en uit te zetten op de ingestelde tijd.
Selecteer de program modus vanuit het linker menu.
Zet het gewenste programma aan (1 - 8 ) door op de
power knop te drukken. Om de dagen, tijden, of aan/uit
temperatuur te wijzigen select- eer het gewenste
programma ( 1e cirkel). Selecteer de setting
(tijd, temperatuur,dag ) en pas deze naar wens aan.
Bevestig de aanpassing door op het gele vinkje te
drukken.
TIP: Om een programma te verwijderen selecteert u het program- ma, en
drukt u op de rode “clear” knop en
vervolgens op het rode vinkje

ECO MODUS
Bespaar energie en geniet van een dynamisch
realistisch vlammenspel. Selecteer de Eco modus vanuit
het linker menu. Kies voor laag, gemiddelde of hoge
vlammen. Kies de tijdsduur (cyclus 15, 20, of 25 minuten). Het percentage van de besparing wordt getoond.
TIP: Een kortere tijdsduur geeft een meer afwisselend
vlammenbeeld. Automatische energie besparings modus
regelt op basis van de ingestelde temperatuur bij de
temperatuur modus.
1.
Zet de Auto temperatuur knop op AAN.
2.
Als de kamer temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur blijft de vlamhoogte voor een langere periode op
de hoge stand. Als de kamer temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur blijft de vlamhoogte voor
een langere periode op de lage stand.
Kies de tijd knop(15 min, 20 min of
25 min). Het percentage energie opgeslagen wordt
weergegeven in de cirkel / blad.
LET OP: Een kortere cyclus resulteert in een meer
actieve vlam beeld.
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VERLICHTING / DIMMER (OPTIONEEL)
De dimmer is in te stellen van 20% tot 100%.
Selecteer de verlichting functie vanuit het linker menu.
Selecteer de power knop om de verlichting aan te zetten.
De verlichting start op de laatst ingestelde stand.
Met een veeg beweging naar boven past de
verlichting aan van 20% tot 100%
Door de power knop nogmaals te selecteren schakelt
de verlichting uit.
TIP: De verlichting is te bedienen als de
haard aan of uit staat.

Dubbele brander
Bedien een extra functie zoals bijvoorbeeld een
2e brander.
Selecteer de AuX functie vanuit het linker menu of
statusbar rechts/onderaan.
de extra functie schakelt in.

PROFIELEN
Bewaar persoonlijke instellingen in 4 verschillende
profielen.
TIP: Als een profiel voor de eerste keer geselecteerd
wordt,
worden de huidige instellingen als profiel opgeslagen.
Als er een instelling aangepast wordt krijgt u een
melding of u de aanpassing in het profiel op wilt slaan.
Verander de instellen en kies er voor om de instellingen
niet op te slaan om uit deze functie te stoppen.

KINDERBEVEILIGING
Maakt alle functies onbedienbaar behalve de uit knop en
de informatie pagina.
TIP: Op de handzender moet de kinderbeveiliging apart
geactiveerd worden.
1.

Selecteer de kinderbeveiliging functie vanuit het
linker menu .
Er wordt een melding getoond dat de
kinderbeveiliging geactiveerd is, en er komt een
knop in de rechter onder hoek van de cirkel van
de start pagina.

2.

Om de kinderbeveiliging uit te schakelen houd u de
kinderbeveiliging knop in het linker menu en in
de rechter onder hoek van de cirkel op de start
pagina 2 seconden vast .
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11. FOUTCODE LIJST
Fout
code
F02

F03
F04

F06

F10
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F19

Fout
code
F26

F28
F31
F41
F42

F43
F44
Fout
code
F04

Melding getoond in App

Beshrijving

-Neem contact op met
leverancier.

-Bedrading motor en / of microswitch.

-Neem contact op met
leverancier.
-Storing ontstekings
procedure. Wacht 1
minuut
Prober opnieuw te
ontsteken
-Neem contact op met
leverancier.

-Thermo koppel bedrading verkeerd of
Onderbroken.
-Geen Pilot vlam binnen 30 sec.
-Herhaal procedure.
-Na 3 keer zal F06 verschijnen

-Neem contact op met
leverancier.
-Neem contact op met
leverancier.
-Contact Service.
-Neem contact op met
leverancier.
-Neem contact op met
leverancier.
Handset buiten bereik.
-Neem contact op met
leverancier.
-Neem contact op met
leverancier.

-Geen Pilot vlam binnen 30 sec.
-Herhaal procedure 3 maal binnen
5 minuten.
-2e thermokoppel ontsteekte geen vlam.

Mogelijke oorzaak
-Geen motor eindstop gevonden
-Wiring to Motor
-Microswitch verbinding of functie
-Kromme Motor Knop
-AAN / UIT schakelaar bij Valve open
-Geen gasvoorziening
-Lucht in de pilot toevoer leiding
-Geen vonk
-Verkeerde polariteit in thermokoppel bedrading
-Geen gasvoorziening
-Lucht in de pilot toevoer leiding
-Geen vonk
-Verkeerde polariteit in thermokoppel bedrading
-Stammen uit positie

-Limit temperatuur overschreden
(T> 60 ° C); Motor draait naar pilot stand.
-Limit temperatuur overschreden
(T> 80 ° C); Motor draait naar pilot stand.
-Ontvanger software biedt geen ondersteuning
voor een 2e Thermokoppel
-2e thermokoppel is niet aangesloten op de
Ontvanger
-Geen temperatuurwaarde van de handset
gevonden voor 1,5 uur
-Meetbereik storing Vcc> 7,25 V.

-V module verbonden
-Ontvanger uitgerust met back-up batterijen
-V module niet verbonden
-Ontvanger niet uitgerust met back-up batterijen
-Verkeerde type ontvanger

-Pilot daalt wanneer de motor de gas toevoer
openstelt.

-Niet genoeg thermospanning
-slechte thermokoppel
-Luchtinlaatdruk
-Valve

Melding getoond in App

Beschrijving

-Motor blokkeerd na ontsteking / ventilator bij
niveau 4 gedurende 10 minuten
(T> 60/80 ° C).
5 Day Shut OFF.
-5dagen timer is verlopen of uitgeschakeld bij
Lage batterijen spanning
Neem contact op met lever- -Elektronische storing
ancier.
Check Wi-Fi.
-Geen of slechte Wifi verbinding.
Check Wi-Fi.
-Geen Wi-Fi-box gevonden.

-Bedrading van 2e thermokoppel niet
aangesloten of beschadigd
-Handset buiten bereik.
-Verkeerde of onjuiste voedingsadapter

Mogelijke oorzaak

-Neem contact op met
leverancier.

-Ontvanger temperatuur nog steeds
boven 60/80 ° C

Neem contact op met lever- -Geen ontvanger aangesloten op mijn Wifi Box
ancier.
of slechte verbinding.
Neem contact op met lever- -Geen temperatuursensor gevonden
ancier.
(Handset of NTC)

-Geen motor heeft gedraait voor 5 dagen
-Lege ontvanger batterijen
-Misconnectie, korte, hoge spanning
-Oververhit
-Geen of slechte Wifi-verbinding
-Geen stroom
-Myfire Wifi Box is niet aangesloten op het
thuisnetwerk
-Incorrecte myfire Wifi Box versie
-Fout of losse draad tussen ontvanger en
Myfire Wi-Fi Box
-Geen handset beschikbaar of geen temperatuur
Sensor aangesloten

Melding getoond in
Handzender
F04

F09

F09

F40
F46

Batterij Symbool
F46

Duur
Melding
4s

Beschrijving

Mogelijke oorzaak

-Geen Pilot vlam binnen 30 sec.
-Geen gasvoorziening
-Herhaal procedure 3 maal binnen -Lucht in de pilot toevoer leiding
5 minuten. F06 wordt getoond.
-Geen vonk
-Verkeerde polariteit in thermokoppel bedrading
4s
De pijltoets omlaag was niet ingedrukt
De ontvanger is niet gekoppeld
Tijdens het koppelen
met de Handset .
Permanent Lage batterij spanning Handset.
Plaats nieuwe Handset batterijen
4s
Geen of slecht contact ontvanger
Geen spanning Ontvanger
en Handset.
Laag communicatie bereik

Voor meer informatie aangaande het gebruik van de
MyFire app zie ook: http://myfireapp.com/nl/

Pag.25

