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1 Afstandsbediening en ontvanger 

1.1 Synchronisatie afstandsbediening en ontvanger (LEARN procedure) 

 Zorg ervoor dat er batterijen geplaatst zijn in de afstandsbediening en dat de ontvanger 

voorzien is van stroom. 

De ontvanger moet op de afstandsbediening worden afgestemd. Het synchroniseren tussen de 

ontvanger en de afstandsbediening moet slechts gebeuren bij het eerste gebruik. 

Houd de reset-toets van de ontvanger (zie figuur Ontvanger) ingedrukt tot u twee  pieptonen hoort. 

Na de tweede, langere, toon laat u de reset-toets los. Druk binnen de daaropvolgende 20 seconden 

op de knop    van de afstandsbediening. Twee korte pieptonen bevestigen dat de code ingesteld is. 

“  ” verschijnt op de afstandsbediening om te bevestigen dat de synchronisatie wordt uitgevoerd 

(zie figuur Afstandsbediening). Aan het einde van de synchronisatie wordt de huidige status van de 

gashaard weergegeven op de afstandsbediening.  

 

                       
 

 Zowel de ontvanger als de afstandsbediening verzenden en ontvangen signalen (bi-

directioneel). De afstandsbediening en ontvanger synchroniseren elke 10 seconden 

statusinformatie gedurende de eerste 2 minuten daarna elke 4 tot 6 minuten tot 1 uur. Als u een 

knop op de afstandsbediening indrukt activeert u een onmiddellijke synchronisatie. 

 

  De synchronisatie is een eenmalige instelling. Ze is niet vereist na het opnieuw aanbrengen 

van de batterijen in de afstandsbediening of de ontvanger. 

 

  Metaal in de omgeving van de ontvanger kan de ontvangst aanzienlijk beperken. 

  

Afstandsbediening Ontvanger 
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1.2 Fahrenheit of Celsius instellen 

 

 

 

Om te wisselen tussen  °C  en  °F , drukt u gelijktijdig op de  

knoppen     en       . 

  

 Wanneer u °F kiest, verschijnt een 12-uursklok (AM/PM). 

Wanneer u  °C  kiest, verschijnt een 24-uursklok. 

 

 

 

 

 

 
 

1.3 De tijd instellen  

 

1. Druk de knoppen    en    gelijktijdig in. De dag knippert. 

2. Druk de knop  of    om het nummer te kiezen dat  

    overeenstemt met de dag van de week (1 = maandag, 2 = dinsdag,  

    3 = woensdag, 4 = donderdag, 5 = vrijdag, 6 = zaterdag, 7 =  

    zondag). 

3. Druk de knoppen    en    gelijktijdig in. 

    Het uur knippert. 

4. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop    en   . 

5. Druk de knoppen    en    gelijktijdig in.  

    De minuten knipperen. 

6. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop    en   . 

7. Om te bevestigen, drukt u gelijktijdig op de knoppen    en    of 

wacht u. 

1.4 Kinderslot 

 

 

 

Inschakelen: 

Om te activeren: druk de knoppen    en    gelijktijdig in. 

   wordt weergegeven en de handset kan niet meer bediend worden 

(tenzij de kinderslot uitschakelfunctie). 

 

Uitschakelen: 

Om te deactiveren: druk de knoppen    en    gelijktijdig in.  

   verdwijnt. 
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1.5 Handmatige modus (Geen thermostaatwerking) 

 

 

Druk op de knop    tot u twee korte pieptonen hoort en een reeks lijnen 

ziet knipperen; dit betekent dat de inschakelprocedure is gestart. Laat de 

knop los.  

Het gas van de brander begint te stromen zodra de waakvlam is 

ontstoken.  

De handset schakelt automatisch in handmatige modus nadat de 

hoofdbrander is ontstoken. 

(zie 1.22 voor ontsteking met 2 knoppen) 

 

 

 

1.6 Instellen vlamhoogte 

 

 

 

Om de vlam te verhogen, drukt u op de knop    en houdt u deze 

ingedrukt. 

 

Om de vlam te verkleinen of het toestel op de waakvlam in te stellen, 

drukt u op de knop      en houdt u deze ingedrukt. 

  

 

 

 

 

 

1.7 Speciale lage stand 

 

 

 

 Om op de “hoge stand” en “lage stand” te kunnen dubbelklikken 

moet de achtergrondverlichting van de afstandsbediening branden. 

 

Voor de lage stand dubbelklikt u op de knop   .  

LO verschijnt. 

 

  De vlam wordt eerst verhoogd en gaat dan naar de lage stand. 
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1.8 Speciale hoge stand 

 

 

 

 

Voor de hoge stand dubbelklikt u op de knop    .  

HI verschijnt. 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Uitschakelen 

 

 

 

Druk op de knop    om uit te schakelen. 

 

  U moet 5 minuten wachten voordat u het toestel opnieuw 

kunt ontsteken.  

 

 systeem geforceerd uitschakelen: als het vuur niet wordt 

uitgeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken, houdt u de aan/uit-

knop 12 seconden ingedrukt om het vuur uit te schakelen. 

 

 

1.10 Afteltimer 

                                             INSTELLEN: 

1. Druk op de knop    en houd deze ingedrukt tot     verschijnt en 

het uur knippert. 

2. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop    of     . 

3. Druk op de knop    om te bevestigen.  

De minuten knipperen. 

4. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop     of     . 

5. Om te bevestigen, drukt u op de knop    of wacht u. 

 

UITSCHAKELEN: 

Druk op de knop   .  

    en de afteltimer verdwijnen. 

  Na het verstrijken van de afteltijd wordt het toestel uitgeschakeld. De afteltimer werkt alleen 

in de modi Handmatig, Thermostatisch en Eco. De afteltijd bedraagt maximaal 9 uur en 50 minuten. 
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1.11 Bedrijfsmodi 

 

Thermostatische modus: 

 

 

 

De kamertemperatuur wordt gemeten en met de ingestelde temperatuur 

vergeleken. De vlamhoogte wordt vervolgens automatisch aangepast om 

de ingestelde temperatuur te bereiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmamodus: 

 

 

 

De programma’s 1 en 2 kunnen allebei worden geprogrammeerd zodat 

ze op specifieke tijdstippen bij een ingestelde temperatuur in- en 

uitschakelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecomodus: 

 

 

 

De vlamhoogte wisselt tussen hoog en laag. Als de kamertemperatuur 

lager is dan de ingestelde temperatuur, blijft de vlam langere tijd hoog. 

Als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, blijft 

de vlam langere tijd laag. Een cyclus duurt ca. 20 minuten. 
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1.12 Thermostatische Modus 

 

INSCHAKELEN: 

Druk op de knop    .  

  verschijnt, de ingestelde temperatuur verschijnt kortstondig en 

vervolgens verschijnt de kamertemperatuur. 

 

UITSCHAKELEN: 

1. Druk op de knop   . 

2. Druk op de knop    of     om de modus Handmatig te selecteren. 

3. Druk op de knop    om de Programmamodus te selecteren. 

4. Druk op de knop    om de Ecomodus te selecteren. 

 

 

 

INSTELLEN: 

 

 

 

1. Druk op de knop    en houd deze ingedrukt tot    verschijnt. 

De temperatuur knippert. 

2. Om de ingestelde temperatuur aan te passen, drukt u op de knop   

of   . 

3. Om te bevestigen, drukt u op de knop    of wacht u. 

 

 

 

 

 

 

1.13 Programmamodus 

 

 

 

 

INSCHAKELEN: 

 

Druk op de knop    . 

  , 1 of 2, ON of OFF verschijnen. 
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UITSCHAKELEN: 

1. Druk op de knop    of    of    om de modus Handmatig te 

selecteren. 

2. Druk op de knop    om de Thermostatische modus te selecteren. 

3. Druk op de knop    om de Ecomodus te selecteren. 

 

  De ingestelde temperatuur voor de Thermostatische modus is de 

temperatuur voor de inschakeltijd in de Programmamodus. Wanneer u 

de ingestelde temperatuur in de Thermostatische modus wijzigt, wijzigt 

ook de temperatuur voor de inschakeltijd in de Programmamodus. 

 

 

 

TEMPERATUUR INSTELLEN: 

1. Druk op de knop    en houd deze ingedrukt tot     knippert. 

ON en de ingestelde temperatuur (instelling in Thermostatische modus) 

verschijnen. 

2. Om door te gaan, drukt u op de knop    of wacht u. 

  , OFF verschijnt en de temperatuur knippert. 

3. Selecteer de uitschakeltemperatuur door op de knop    of     te 

drukken. 

4. Druk op de knop    om te bevestigen. 

 

  De ingestelde temperaturen voor inschakeling (Thermostatisch) 

   en uitschakeling zijn dezelfde voor iedere dag. 

 

 

 

 

 

DAG INSTELLEN: 

5. ALL knippert.  

Druk op de knop    of    om te kiezen tussen ALL, SA:SU , 1 , 2 , 

3, 4 , 5 , 6 , 7. 

6. Druk op de knop    om te bevestigen. 
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INSCHAKELTIJD INSTELLEN (“ALL”) 

PROGRAMMA 1: 

7.   , 1 , ON verschijnen, ALL verschijnt kortstondig en het uur 

knippert. 

8. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop    of   . 

9. Druk op de knop    om te bevestigen. 

   , 1 , ON  verschijnen, ALL verschijnt kortstondig en de minuten 

knipperen. 

10. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop    of   . 

11. Druk op de knop    om te bevestigen. 

 

 

UITSCHAKELTIJD INSTELLEN (“ALL”) 

PROGRAMMA 1: 

12.   , 1 , OFF  verschijnt, ALL verschijnt kortstondig en het uur 

knippert. 

13. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop    of    . 

14. Druk op de knop    om te bevestigen. 

   , 1 , OFF verschijnt, ALL verschijnt kortstondig en de minuten 

knipperen. 

15. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop    of   . 

16. Druk op de knop    om te bevestigen. 

 

 

  Ofwel gaat u door naar PROGRAMMA 2 en stelt u de in en uitschakeltijden in, ofwel stopt 

u de programmering en blijft PROGRAMMA 2 gedeactiveerd. 

 

 PROGRAMMA 1 en 2 gebruiken dezelfde inschakel-(Thermostatisch) en 

uitschakeltemperaturen voor ALL, SA:SU en Dagtimer (1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7). Zodra een nieuwe 

inschakel- (Thermostatisch) en / of uitschakeltemperatuur is ingesteld, wordt deze temperatuur de 

nieuwe standaardtemperatuur. 

 

 Als ALL, SA:SU of Dagtimer geprogrammeerd zijn voor de in- en uitschakeltijden van 

PROGRAMMA 1 en PROGRAMMA 2, worden deze de nieuwe standaardtijden. Om de 

tijdstippen en temperaturen voor in- en uitschakeling van PROGRAMMA 1 en PROGRAMMA 2 

te wissen, moet u de batterijen verwijderen. 

 

SA:SU of Dagtimer (1,2,3,4,5,6,7) geselecteerd 

▪ Stel de in- en uitschakeltijd in volgens dezelfde procedure als bij “ALL geselecteerd” 

(hierboven). 

▪ SA:SU: In- en uitschakeltijd instellen voor zowel zaterdag als zondag. 

▪ Dagtimer: U kunt afzonderlijke in- en uitschakeltijden instellen voor één weekdag, voor 

meerdere weekdagen of voor alle weekdagen. 

▪ Wacht om de instelling te voltooien. 
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1.14 Ecomodus 

 

 

INSCHAKELEN: 

Druk op de knop    om de Ecomodus te selecteren. 

   verschijnt. 

 

UITSCHAKELEN: 

Druk op de knop    . 

   verdwijnt.  

 

 

 

1.15 AUX-functie  

 

INSCHAKELEN: 

Om in te schakelen, drukt u op de knop   .  

   verschijnt. 

 

UITSCHAKELEN: 

Om uit te schakelen, drukt u op de knop   .  

   verdwijnt. 

 

 

 

1.16 Ventilator  

 

De circulatieventilator heeft 4 snelheden gaande van laag (1 streepje) 

naar hoog (4 streepjes). 

 

INSTELLEN: 

1. Druk op de knop    en houd deze ingedrukt tot   knippert. 

2. Druk op de knop    om de ventilatorsnelheid te verhogen en op de 

knop    om de ventilatorsnelheid te verlagen. 

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de knop    of wacht u tot                      

  stopt met knipperen. 

 

  De ventilator start automatisch 4 minuten na ontsteking bij maximaal toerental  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. 

 

  

   Niet van toepassing  
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1.17 Verlichting dimmer 

 

INSCHAKELEN: Druk op de knop   . 

  verschijnt.  

De  verlichting is ingesteld op een vooraf ingesteld niveau. 

 

UITSCHAKELEN: Druk op de knop   . 

  verdwijnt. 

 

INSTELLEN: 

1. Druk op de knop    en houd deze ingedrukt tot    knippert. 

2. Om de verlichting tussen 20…100 % in te stellen, drukt u op de               

knop    of   . 

         3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de knop    of wacht u  

         tot    verschijnt. 

  De verlichting werkt los van de waakvlam. Als u de verlichting wilt inschakelen maar 

niet de waakvlam, drukt u op de knop   . 

 

1.18 Bediening door een externe bron 

De haard kan bediend worden door een externe bron, zoals een automatiseringssysteem, via een 

aansluiting op de ontvanger. De totale lengte van de kabel (verkrijgbaar in optie (ref: 27020)) mag 

maximaal 8 meter zijn. 

 

Ontsteking: Sluit contact 1 en 3 

gelijktijdig gedurende 1 seconde. 

Hoog vuur: Sluit contact 1. Het contact 

moet gedurende 12 seconden worden 

gesloten om de motor van eindstop naar 

eindstop te draaien. 

Waakvlam: Sluit contact 3. Het contact 

moet gedurende 12 seconden worden 

gesloten om de motor van eindstop naar 

eindstop te draaien. 

Uit: Sluit contacten 1,2, en 3 gelijktijdig 

gedurende 1 seconde. 

 

Mogelijke werkingsmodi: 

 

• Modus 1: De externe bron heeft enkel een Aan en Uit bediening. De handset bedient alle 

andere functies. 

• Modus 2: De externe bron bedient de kamertemperatuur. De handset moet op manuele 

modus worden ingesteld. Als de handset ingesteld is op de Thermostatische modus krijgt deze 

voorrang op de externe bron.   

  Niet van toepassing  

Mode Sluiten contacten 

Ontsteking 1 en 3 

Hoog vuur 1 

Waakvlam 3 

Uit 1,2 en 3 
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1.19 My Fire App 

De haard kan bediend worden met een smartphone door middel van de MY FIRE APP. 

  Voor de App in gebruik kan worden genomen, moet de Wi-Fi Kit (verkrijgbaar als optie 

ref: 26018) worden aangesloten op de ontvanger. 

 

Als de Thermostatische, Programma- of Ecomodus ingeschakeld is, 

wordt het overeenstemmende pictogram weergegeven 

en “APP” verschijnt op het handset. 

 

De modi kunnen worden bediend in overeenstemming met de 

beschrijvingen in de handleiding van de MyFire Wi-Fi Box. 

 

 

 

 

 

 

  ADIM / VIEW:  Plaats de MyFire Wi-Fi box steeds ondersteboven in het compartiment 

onderaan de haard om oververhitting van de Wi-Fi box te voorkomen. 

 
 

 A2: Plaats de MyFire Wi-Fi box steeds naast de ontvanger onder de 

beschermplaat om oververhitting van de Wi-Fi box te voorkomen. 
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1.20 Automatische verlaging 

3 uur geen communicatie  

Handbedieningsmodus / Thermostatische modus / Programmamodus: 

De klep schakelt de vlam over naar de waakvlam als de vlamhoogte gedurende 3 uur niet werd 

gewijzigd. De haard zal opnieuw normaal functioneren als de communicatie is hersteld. 

Ontvanger oververhit  

Alle modi: De klep schakelt de vlam over naar de waakvlam als de temperatuur in de ontvanger 

hoger is dan 60°C. De hoofdbrander gaat alleen weer branden als de temperatuur daalt tot onder 

60°C. 

1.21 Automatische uitschakeling  

Batterijen ontvanger 

Als de batterijen in de ontvanger bijna leeg zijn, schakelt het systeem het toestel helemaal uit.  

Uitschakelen van de waakvlam na langere inactiviteit 

Deze ecologische functie stopt het gasverbruik, doordat de waakvlam bij langere inactiviteit van de 

motor automatisch wordt uitgeschakeld. Door dit begrensde gebruik, kan het gasverbruik worden 

verminderd en kunnen daardoor de kosten worden gereduceerd. 

1.22 Vervangen batterijen afstandsbediening 

• Schuif de achterwand van de afstandsbediening open. 

• Verwijder en plaats 2 AAA batterijen. Vermijd kortsluiting tussen de batterijen en metalen 

voorwerpen. 

• Let op de “+” en “-” polen van de batterijen en de houder. 

• Gebruik alkaline batterijen. 

• Schuif het deksel terug dicht. 

• Batterijen vallen onder “klein chemisch afval” en mogen dus niet bij het huisvuil. 

 

 Ontsteking met één of twee knoppen:  

Schakel over van ontsteking met één knop (standaardinstelling) naar ontsteking met twee knoppen 

of vice versa door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden onmiddellijk na het plaatsen 

van de batterijen. ON wordt weergegeven en 1 of 2 (ontsteking met één of twee knoppen) knippert. 

Als de wijziging is voltooid, verandert 1 in 2 of omgekeerd. 
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2 Foutcodes 

 

Fout-

code 

Duur van 

weergave 

Symptoom Mogelijke oorzaak 

F04 4 sec. • Geen waakvlam binnen 30sec. 

• LET OP: na 3 mislukte 

ontbrandingssequenties 

verschijnt F06 

• Geen gastoevoer 

• Lucht in toevoerleiding waakvlam 

• Geen vonk 

• Omgekeerde polariteit in 

bedrading thermokoppel 

F06 4 sec. • 3 mislukte 

ontbrandingssequenties binnen 

5 minuten 

• Vlam reageert niet, geen 

waakvlam 

• Geen gastoevoer 

• Lucht in toevoerleiding waakvlam 

• Geen vonk 

• Omgekeerde polariteit in 

bedrading thermokoppel 

• Controleer op correcte 

waakvlamopening 

F07 Totdat de 

batterijen 

worden 

vervangen 

• Batterij-icoontje knippert op 

het handsetdisplay 

• Laag batterijvermogen in handset 

 

F09 4 sec. • Vlam reageert niet 

• Geen elektronische bediening 

van vlam 

• Knop Pijl Omlaag niet ingedrukt 

tijdens pairen 

• Ontvanger en afstandsbediening 

niet gesynchroniseerd 

F46 4 sec. • Vlam reageert niet 

• Reactie met tussenpozen 

• Geen elektronische bediening 

van vlam 

• Geen of slechte verbinding tussen 

ontvanger en handset 

• Geen stroom bij de ontvanger 

(batterijen bijna leeg) 

• Laag communicatiebereik 

(netadapter defect, handset 

communiceert niet met ontvanger) 
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