
Houdt de menu knop:         ingedrukt tot 

24:00 linksboven verschijnt (1).

Druk  kort op           tot u “bnd” ziet staan (2).

Druk tegelijkertijd kort op:        

2. De haard ontsteken

3. Handbediening ( Enkele lijnbrander )

1. Eerste ingebruikname (Afstandsbediening aanmelden)

Druk terzelfdertijd kort op en

U hoort de ontstekingspen tikken. Het tikken duurt ongeveer 8 seconden.

Bij een eerste ingebruikname kan het gebeuren dat de brander niet 
onmiddellijk aanslaat omdat de leidingen nog niet volledig ontlucht 
zijn. U kan dit tot 5x proberen vooraleer het toestel in veiligheid komt te 
staan. Indien dit niet lukt , gelieve contact op te nemen met uw instalateur.

Van het ogenblik u een vlam hebt, kan u starten met 
de vlamhoogte in te stellen.

Het scherm komt automatisch op handbediening 
(regeling vlamhoogte )

Druk op               tot u het cijfer 15 ziet.

Dit is de maximale vlamhoogte. 

U kiest vervolgens een vlamhoogte met de

en               toetsen van 1 tot 15

en
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Enkel mogelijk bij 550V

De temperatuur verschijn op het scherm. De 
afstandsbediening is aangemeld.

4. Handbediening (Dubbele lijnbrander)

Start de eerste brander zoals handbediening Enkele lijnbrander 
(zie hiernaast).

Om de brander 2 te ontsteken, druk eerst op de menutoets

Op het scherm ziet u de wave instelling (zie punt.6): of

Druk een tweede keer op en u ziet “b0” of “b1”
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Niet mogelijk bij
550V

Opmerking: indien u het toestel laatst uitgeschakeld hebt op “b1” zal hij bij een volgende 
start, ontsteken met branders 1 en 2 terzelfdertijd. In het omgekeerde geval, op “b0”, zal 
het ontsteken met alleen brander 1.

Indien “b0”, Druk op naar “b1”, brander 2 zal ontsteken. 

Indien “b1”, Druk op naar “b0”, de brander 2 schakelt uit. 

Om het toestel volledig uit te schakelen, druk op

U kiest een vlamhoogte met de en toetsen van 1 tot 15
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Afstandsbediening modellen Vertikaal en Doorkijk Vertikaal



Indien u over wilt gaan naar een thermostatische regeling,werkt 
u als volgt :

Druk 3x op de knop tot u in het scherm komt met

symbolen volgens figuur 2. Druk op of 

tot u symbolen en ziet knipperen (fig. 2).

Bevestig de keuze door op te drukken ( fig. 3).

U kiest een temperatuur met de “omhoog” en “omlaag” toetsen 
(fig. 4). Leg de afstandsbediening niet vlak bij het vuur. De tempe-
ratuursonde zit in de afstandsbediening
Om terug naar de vlamhoogte te gaan, idem tot         en
knippert. Bevestig uw keuze. 
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5. Thermostaat kiezen

1 2

Passion for fire
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6. ECO WAVE

Uitschakelen sfeerhaard : Druk éénmaal op            om de haard uit te schakelen. De haard zal opstarten met 1 of 2 branders 

afhankelijk of de “b” opties (2x op de menutoets drukken) op “0” of “1” staat.

: Ieder model wordt standaard
geleverd met een ECO-WAVE

ECO-WAVE is een automatische cyclus van fluctuerende

vlammen

Bij elke heropstart van de haard start de haard in 

ECO-WAVE

Symbool dat aangeeft dat
WAVE ingeschakeld is

Druk 1x kort op de menuknop
en “1” verschijnt

(=WAVE aan)

Druk op pijl omhoog of omlaag
“0” verschijnt (=WAVE uit)

Bevestig met

Uitschakelen
WAVE




