
Uitschakelen haard : Druk éénmaal op               om de haard uit te schakelen. De haard zal opstarten met 1 of meerdere branders  
afhankelijk of de “b” opties (2x op de menutoets drukken) op “0” of “1” staat.

Houdt de menu knop           ingedrukt tot 24:00 

linksboven verschijnt (1).

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

Dit scherm is zichtbaar als de afstandbediening niet 

aangemeld is. Het symbool            knippert. Zorg dat 

de spanning van de haard niet langer dan 5 minuten 

ingeschakeld is en start het aanmelden :

Druk toetsen              en                 gelijktijdig

tot u volgend scherm ziet

2. De haard ontsteken 3. Handbediening

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.

Bij het starten zal de brander ontsteken.

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

Het scherm komt automatisch op handbedie-
ning (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

4. ECO WAVE

                    : 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

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

Druk 3x op de menu toets             tot u in het scherm komt met symbolen vol-

gens figuur 2. Druk op              of               tot u symbolen              en             ziet 

knipperen (2).

Bevestig de keuze door op              te drukken (3).

U kiest een temperatuur met de           en           toetsen (4). 

Leg de afstandsbediening niet vlak bij het vuur. De temperatuursonde zit in de 

afstandsbediening.

Om terug naar de vlamhoogte te gaan volgt u dezelfde stappen tot           en           

knipperen. Bevestig uw keuze met  

5. Thermostatische instelling 
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