
  

Elektrische led-haard 
Modellen 1250E/1500E/1800E 

INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 

Lees de instructies zorgvuldig door voor de installatie of gebruik en 
bewaar ze voor toekomstige naslag. 
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i-Range 4D Ecoflame elektrische haarden                       
                  elektrische led-haard 
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1.1   Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. 

1.2 Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Dit apparaat is niet geschikt voor 
gebruik buitenshuis. 

 

1.3 Gebruik dit apparaat niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een 
zwembad. 

1.4 Gebruik deze haard niet als een vrijstaand apparaat. Deze moet altijd bevestigd 
worden aan de muur, de schoorsteenmantel, de vloer, enz. 

1.5 Deze haard mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst. 

1.6 Dit apparaat moet worden geaard. 

1.7 Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische onderbreking te 
voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via externe 
schakelapparatuur zoals timers, en mag het ook niet worden aangesloten op 
een circuit dat door een nutsbedrijf regelmatig wordt in- en uitgeschakeld. 

 
 1.8 Als het netsnoer beschadigd raakt, moet het door een bevoegd persoon 

worden gerepareerd.  

1.9 Niet bedekken-waarschuwingslabel: bedek het apparaat niet en houd  
de luchtinvoer/-afvoer vrij om oververhitting te voorkomen. Let op de 
waarschuwing op het apparaat. 

1.10 Houd textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op minimaal 1 meter 
afstand van de warmteafvoer om het risico op brand te verminderen. 

1.11 Houd de netsnoeren uit de buurt van warme oppervlakken en hitte. 
Het netsnoer mag niet voor het apparaat langs worden geleid. 

1.12 Gebruik deze haard niet in ruimtes met explosieve gassen (bijvoorbeeld 
benzine), of als u oplosmiddelen, lijm, spuitbussen of ontvlambare verf 
gebruikt, omdat deze vlam kunnen vatten. 

1.13 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en 
personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale 
capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder 
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig 
gebruik van het apparaat en de risico's ervan begrijpen. 
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Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud 
mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.  

1.14 Kinderen en kwetsbare personen moeten dit apparaat altijd onder toezicht 
gebruiken, omdat sommige onderdelen erg heet kunnen worden en 
brandwonden kunnen veroorzaken. Daarom moet er gezorgd worden voor een 
adequate brandbeveiliging. 

. 

     1.15 Gebruik dit apparaat niet in kleine ruimtes wanneer er personen zijn  die 
niet in staat zijn om de ruimte alleen te verlaten, tenzij er voortdurend 
toezicht is. 

     1.16 Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden 
uitgevoerd. 

1.17 Houd de stekker na de installatie toegankelijk voor isolatiedoeleinden.              

     1.18 Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij er 
voortdurend toezicht is of brandbeveiliging is aangebracht. 

Modelnr.: 4D Ecoflame 1250E/1500E/1800E 
Voedingsspanning:  AC 230-240 V 50 Hz 
Maximaal stroomverbruik:   1500 W 
Vermogen voor het vlam- en brandstofbedeffect: 

Model 

Vermogen 

1250E 

40,1 W 

1500E 

48,1 W 

1800E 

50,1 W 

Vermogen voor sfeerlicht: DC 12 V  9 W 0,75 A 

Warmteafgifte: 

Nominale warmteafgifte (Pnom): 1500 W 
Minimale warmteafgifte (indicatief) (Pmin): 750 W 
Maximale constante warmteafgifte (Pmax): 1500 W 

Hulpstroomverbruik: 

Nominale warmteafgifte (elmax): 12,5 W 
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Minimale warmteafgifte (elmin): 12 W 
In stand-bymodus (elSB): 0,49 W 

Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling 

Eentraps warmteafgifte en geen kamertemperatuurregeling 

Twee of meer handmatige stadia, geen kamertemperatuurregeling 

Met mechanische thermostaat voor kamertemperatuurregeling 

Met elektronische kamertemperatuurregeling 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer 

Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer 

Andere bedieningsopties 
Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie Nee 

Ja 

Nee 

Kamertemperatuurregeling, met detectie van open ramen 

Met optie voor afstandsbediening 

Met adaptieve startregeling Ja 

Nee Met werktijdbeperking 

Met sensor voor een zwarte gloeilamp Nee 

3.1 Pak het apparaat zorgvuldig uit en controleer of het apparaat intact is, geen 
transportschade vertoont en geen enkel onderdeel aan water is blootgesteld. 
Gebruik in geval van twijfel het apparaat niet en neem contact op met uw 
geautoriseerde dealer.  

3.2 Houd plastic verpakking uit de buurt van kinderen. 

3.3 Bewaar de originele verpakking. Deze hebt u misschien nodig als u een 
serviceklacht over het product indient.  

3.4 Controleer of alle onderdelen uit de verpakking zijn verwijderd. 

A. B. C. 

Haard (1 stuk) ST4*8-schroef (5 stuks) 
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D. E. F. 

ST4*40-schroef (4 stuks) Muurplug (18 stuks) 
Netsnoerbeugel (1 stuk) 
Door de monteur te plaatsen vóór het 
apparaat wordt achtergelaten 

 G. H. 

Onderste beugels (2 stuks) 
Te gebruiken wanneer de 
muurbeugel (J) wordt gebruikt 
 

Randstrips (2 stuks) Randstrips (2 stuks) 

L. J. K. 

Muurbeugel, aan de haard 
bevestigd (1 stuk) 
Van het apparaat verwijderen als 
u het niet aan de muur bevestigt 

1250E (1 stuk) 
1500E/1800E (2 stuks) 

Netsnoer VK (1 stuk) 

M. N. 0. 

Netsnoer EU (1 stuk) 

P. 

Gipsen stammen (1 set) Zwart glas (1 set) 

R. Q. 

Vermiculiet (1 set) Afstandsbediening (1 stuk) 

 

AAA-batterij (2 stuks) 



  

S. T. 

Instructiehandleiding (1 stuk) Eenvoudige instructies (1 stuk) 

Eenheid: mm 

E 
F 

G A 
B 

Model 

1250E 

1500E 

1800E 

A B C D E F G H 

1250 
1500 

1800 

1280 
1530 

1830 

402 
402 

402 

560 
560 

560 

214 
214 

214 

300 
300 

300 

15 
15 

15 

79 
79 

79 

5.1 VOORBEREIDING VOOR DE INSTALLATIE 

Vereist gereedschap 

U heeft een schroevendraaier, een waterpas en een boormachine nodig. 
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Uw nieuwe elektrische haard kan vrijwel overal in uw huis worden geplaatst. 
Let er bij de keuze van een locatie op dat de algemene instructies worden opgevolgd: 
 Plaats voor het beste resultaat op een plek zonder direct zonlicht, water of zeer vochtige 
lucht. 
Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact dat gemakkelijk 
toegankelijk is om het te kunnen loskoppelen. 
Sluit het netsnoer aan op de achterkant van het apparaat. 

Het is belangrijk dat de stekker goed in de aansluiting aan de achterzijde van het apparaat is 
geplaatst. 
Het is voor een veilige verbinding met het apparaat belangrijk dat de meegeleverde 
bevestigingsclip met de ST4*8-schroef wordt vastgezet. Geadviseerd wordt om het apparaat 
in te schakelen en te bedienen om te controleren dat alle functies goed werken en dat er geen 
problemen zijn met het apparaat. 
 

ST4*8 

De sfeerlichtkabel aansluiten 

De interface van de sfeerlichtkabel bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat, 
in de buurt van het netsnoer. Controleer de werking nogmaals na het aansluiten van 
het sfeerlicht. 

Opmerking: Bij Charlton & Jenrick Ltd. zijn compatibele sfeerlichtapparaten 
verkrijgbaar. Andere merken zijn mogelijk niet geschikt en leiden tot het 
vervallen van de garantie. 

De behuizing voorbereiden 

Het apparaat kan op 3 verschillende manieren worden geïnstalleerd. Deze zijn als 
volgt: 
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Aanzicht van voren (alleen het voorvenster is zichtbaar) 

Bij het uitpakken van het apparaat zult u merken dat de zijpanelen aan het 
apparaat zijn bevestigd, waardoor slechts één voorkant van het apparaat 
zichtbaar is. 
  Aanzicht van voren en één zijkant (de vensters aan de voorkant en één zijkant 

zijn zichtbaar) 
Aanzicht van voren en twee zijkanten (de vensters aan de voorkant en beide 
zijkanten zijn zichtbaar) 

Maak een dubbel of driedubbel aanzicht mogelijk door de zijpanelen aan de 
uiteinden naar wens te verwijderen. Plaats vervolgens de randstrips met behulp 
van de schroeven van de verwijderde zijpaneel/-panelen.  
 Het voorste glaspaneel verwijderen 

Verwijder de 2 schroeven en verwijder de glasbevestigingsstrip zoals hieronder is 
aangegeven. 

 

Gebruik zoals hieronder aangegeven de meegeleverde zuignap(pen) om het midden van 
het glaspaneel te ondersteunen, til het paneel naar boven en trek het aan de onderkant 
voorzichtig naar voren om het glas weg te tillen. 
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5.2 Het apparaat installeren 

Het volgende is slechts als algemene richtlijn, omdat de installatie op veel verschillende 
manieren kan worden uitgevoerd. Verschillende materialen voor het raamwerk en de 
bekleding kunnen worden gebruikt, mits de elektrische aansluitingen veilig volgens de 
voorschriften worden uitgevoerd. Er moet echter worden nagegaan of de interne bekleding 
niet moet worden verzacht om lawaai tot een minimum te beperken. 

Inbouwinstallatie 
Bereid het raamwerk voor en gebruik de onderstaande afbeelding als een algemene 
leidraad: 

Eenheid: mm 

Model  

1250E 

1500E 

1800E 

OW OH 

575 

575 

575 

1260 
1510 

1810 

OPMERKING: Het apparaat moet vlak gepositioneerd zijn en stevig vastgezet 
worden om trillingen en beweging van het apparaat na bekleding te voorkomen. 

Plaats het apparaat in het raamwerk en buig de vier beugels aan de boven- en 
onderkant van het apparaat naar buiten, zodat ze met de bijgeleverde schroeven aan 
het raamwerk kunnen worden vastgezet. 
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Opmerking over de bekleding van het raamwerk: Harde oppervlakken kunnen het geluid 
versterken. Overweeg om een onderlaag of iets dergelijks toe te voegen aan de 
binnenkant van de bekleding. 

Muurinstallatie 

Verwijder de muurbeugel van de achterkant van het apparaat en plaats deze 
horizontaal tegen de muur. Gebruik de muur als een sjabloon om de positie van het 
gat te markeren zoals in de onderstaande afbeelding. 

Eenheid: mm 

Model 

1250E 

1500E 

1800E 

M 

648 
1000 

1200 

M 

185 Min 

Markeer de posities voor de onderste beugels. 
Boor gaten en gebruik de muurpluggen om de bevestiging van de onderste beugels voor 
te bereiden. 
 

Muur 

x 18 

x 18 
Vloer 
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Bevestig het apparaat voorzichtig aan de haken van de muurbeugel, bevestig het 
apparaat aan de muurbeugel met de bijgeleverde schroeven aan elk uiteinde. 
 
Gebruik de vier bijgeleverde schroeven om de onderste beugels in de bijbehorende 
gaten aan de onderzijde van het apparaat te bevestigen en de positie van de beugels 
zodanig aan te passen dat het apparaat loodrecht op de muur komt te staan. Bevestig 
de beugels aan de daarvoor bestemde gaten. 
 

 

Eenheid: mm 

Muur 

Vloer 

WAARSCHUWING!  

Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of een storing heeft. Neem als 
u vermoedt dat het apparaat beschadigd is of een storing heeft, contact op 
met een bevoegd servicemonteur zodat deze het apparaat kan inspecteren en 
indien nodig onderdelen van het elektrische systeem kan vervangen, alvorens 
u het opnieuw gebruikt. 

WAARSCHUWING! 
Houd textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal vanwege het risico op 
brand op minimaal 1 meter afstand van de luchtafvoer. 

ZORG ERVOOR dat de stekker goed in het stopcontact zit. Defecte stopcontacten of 
losse stekkers kunnen leiden tot oververhitting van het stopcontact. 

Schakel de stroomtoevoer niet uit terwijl het apparaat in bedrijf is. Gebruik de 
afstandsbediening om de haard uit te schakelen en zorg ervoor dat de hoofdschakelaar 
uitgeschakeld is voordat u de haard loskoppelt. 

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK 

6.1 Het apparaat kan zowel met de afstandsbediening als met de handbediening op het 
apparaat worden bediend. 
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OPMERKING: Om zowel de afstandsbediening als de handbediening te 
gebruiken, moet de handmatige aan/uit-schakelaar in de positie 'AAN' staan. Om 
oververhitting van het product te voorkomen, is er een vertraging van 10 s bij het 
inschakelen van de haard en een vertraging van 10 s bij het uitschakelen van de 
kachelventilator. 

Batterijen 

Zorg ervoor dat de batterijen in de handset nieuw en correct geplaatst zijn. 

Hoofdschakelaar 

6.2 De hoofdschakelaar bevindt zich op het bedieningspaneel aan de zijkant naast de 
warmteafvoer. 

6.3 Zet de hoofdschakelaar op AAN (—) voordat u de knoppen van de afstandsbediening 
of de handbediening gebruikt. 

6.4 Een lange pieptoon geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik. 

OPMERKING: Met de knoppen van de handbediening kunnen slechts de 
basisfuncties worden bediend. Gebruik de afstandsbediening voor alle 
mogelijke functies. 

Instelknop vlam 

AAN/UIT-knop licht 
Verwarmingsindicator 

Knop brandstofbed 
Resetknop voor afstandsbediening Hoofdschakelaar 

AAN/UIT 

RESET 

LICHT 
AAN/UIT 

VLAM BRAND
STOF- 
BED 

6a.1 HOOFDSCHAKELAAR: Druk op “I” om het apparaat in te schakelen. Druk op “O” 
om het apparaat uit te schakelen. 

6a.2 LICHT AAN/UIT: Druk op de knop LICHT AAN/UIT om de vlam aan/uit te zetten. 
Spots, brandstofbed en sfeerlicht.  

6a.3 VLAM: Druk op de knop FLAME om 3 verschillende vlameffecten of UIT te 
selecteren. Als de VLAM werd uitgeschakeld met de knop LICHT AAN/UIT terwijl de 
vlam niet op UIT stond, dan wordt het huidige vlameffect onthouden. Druk op de 
knop Vlam om de standaardinstelling in te schakelen als de vlam op UIT stond. 
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6a.4 BRANDSTOFBED: Druk op de knop BRANDSTOFBED om 14 verschillende 
gekleurde brandstofbedeffecten of UIT te selecteren. Als het brandstofbed werd 
uitgeschakeld met de knop LICHT AAN/UIT terwijl het brandstofbed niet op UIT 
stond, dan wordt het brandstofbedeffect onthouden. Druk op de knop Brandstofbed 
om de standaardinstelling in te schakelen als het brandstofbed op UIT stond. 

Temperatuursensor van de convectie 

Display 

Modus 
 
Verwarming/ 
Voorverwarming 
 

Brandstofbed 

Aan/uit 

Vlameffect 

Sfeerlicht 

Timer en week 

Voorverwarming 
Timermodus 
Batterij Timer in normale 

modus 
Huidige kamer- 
temperatuur 
Verwarmingsperiode 

Temperatuurinstelling 

OPMERKING: Dit is een thermostatische afstandsbediening. De afstandsbediening 
moet zich altijd in dezelfde ruimte als de haard bevinden en op een vlakke ondergrond 
liggen. Plaats hem niet ergens waar de warme lucht van het apparaat erop wordt 
geblazen, omdat dit de thermostatische meting van de kamertemperatuur beïnvloedt. 

De communicatiefrequentie tussen de afstandsbediening en het apparaat is al ingesteld. Als 
de afstandsbediening moeite heeft om met het apparaat te communiceren, volgt u de 
instructies van stap 6b.36. 

Stand-by voor afstandsbediening 
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6b.1 Het scherm rechts toont de afstandsbediening 
in stand-by-modus.  

Voor instellen van dag/tijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na instellen van dag/tijd 

Aan-/uitzetten 

6b.2 Druk op om het apparaat aan/uit te zetten. 

Vlameffect 

6b.3 Druk op 
te gaan. 

om naar het scherm voor vlameffect 

6b.4 Druk op ‘ ' en ‘ ' om 3 verschillende 
vlamkleuren of UIT te selecteren.  

6b.5 Druk op ‘ ' en ‘ ' om 5 helderheidsniveaus 
of UIT te selecteren.  

Brandstofbed 

6b.6 Druk op 

6b.7 Druk op ' 

 om naar het brandstofbedscherm te gaan. 

' en '            ' om 14 verschillende 
brandstofbedkleuren (de veertiende is de 
kleurcyclusmodus) of UIT te selecteren.  

6b.8 Druk op '  ' en '  ' om 5 
helderheidsniveaus of UIT te selecteren. 

Sfeerlicht 

Opmerking: Zorg ervoor dat de helderheid op nul staat 
als het sfeerlicht niet is aangesloten. 

6b.9 Druk op om naar het scherm voor sfeerlicht 
te gaan. 

6b.10 Druk op ' ' en ‘ ' om 14 verschillende 
sfeerlichtkleuren (de veertiende is de kleurcyclusmodus) 
of UIT te selecteren. 

6b.11 Druk op ' ' en ‘ ' om 5 
helderheidsniveaus of UIT te selecteren. 

Normale modus 

6b.12 De normale modus is de fabrieksinstelling. Is dit niet 
zo, druk dan op           totdat het logo 
boven in het scherm verschijnt. 

rechts- 

6b.13 Druk op  '   ' en '       '  om de temperatuur 
in te stellen van 17 ºC tot 25 ºC met 2 intervallen. 

6b.14 Druk op        om verwarming aan/uit te zetten. 

Onderaan het scherm wordt      ON      OFF getoond 
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OPMERKING:  Het is normaal dat de kachelventilator af en toe 
stopt met draaien. Dit gebeurt omdat de kamertemperatuur op 
of boven de op de afstandsbediening ingestelde temperatuur 
ligt. De verwarmingsindicator gaat na 10 s op UIT als u de 
vlammen aan hebt. De verwarmingsindicator blijft op AAN 
staan als u alleen de verwarmingsfunctie gebruikt. 

Aftel-timer 

OPMERKING:  Deze instelling werkt alleen in de normale 
modus. Het apparaat gaat hiermee na een bepaalde 
periode op stand-by. 
 

6b.15 Druk op om de instellingen van 0,5 uur tot 
9 uur te doorlopen, en dan OFF. Het timerlogo 
en de tijd worden op het scherm getoond. 

De verwarming moet op AAN staan. 

De verwarming kan automatisch werken via de dag- 
en weektimer op de afstandsbediening. 

De dag-, tijd- en comforttemperatuur instellen 

6b.16 Druk op       
3 s in om 
te gaan. 

om de afstandsbediening aan te zetten. Druk  
naar het scherm voor instellingen 

6b.17 Druk op  ' ' en  ' ' om dag, tijd en uw 
comforttemperatuur te kiezen. 
Uw selectie wordt aangeduid. 

6b.18 Door te drukken op  ' 
 

' en ‘ ' wordt het getal aangepast. 

Tijd:  24-uurssysteem 

Selecteer uw comforttemperatuur van 15-25 ºC 

Temperatuureenheid: ℃, ℉ 
 

Verwarming met dagtimer 

6b.19 Dit zijn de vooraf ingestelde verwarmingsperiodes, die naar wens 
kunnen worden aangepast. 

06:00 tot 08:30 
17:00 tot 22:00 
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6b.20 Druk op        tot          rechtsboven in het scherm 
verschijnt, en ga dan naar de 
dagtimerverwarmingsmodus.  

6b.21 Houd 6 s  in om naar de instellingen  
van de dagtimer te gaan. Tot 3 verwarmingsperiodes  
kunnen worden ingesteld. 

            Druk op '        ' of '        '  om uren of minuten te kiezen.  
Druk op '     ' of '        ' om de tijd in te stellen.  

           De minuten worden per druk verhoogd/verlaagd met 15  
minuten. 

          Houd          3 s in of wacht 10 s om de instelling  
van de verwarmingstijd te bewaren en te sluiten. 

6b.22 De ingestelde temperatuur aanpassen 

Druk op  '  '  of  '  ‘ om de temperatuur te  
verhogen of te verlagen tot de instelling van uw  
comforttemperatuur bereikt is. 

ECO betekent 2 ºC lager dan de instelling van uw comforttemperatuur, 

ECO- betekent 4 ºC lager dan de instelling van uw comforttemperatuur, 

COMF+ betekent 2 ºC hoger, en 
COMF++ betekent 4 ºC hoger. 

6b.23 Om de instellingen van de dagtimer te bekijken, drukt u op        .    

6b.24 Om de verwarming uit te zetten, gaat u eerst terug  
naar de normale modus en schakelt u hem uit. 

Verwarming met weektimer  

6b.25 Dit zijn de vooraf ingestelde verwarmingsperiodes, die  
naar wens kunnen worden aangepast. 

Van maandag tot vrijdag 
            06:00 tot 08:30 
            17:00 tot 22:00 

Van zaterdag tot zondag 
            06:30 tot 09:30 
            11:00 tot 13:00 
            17:00 tot 22:00 

6b.26 Druk op       tot         rechtsboven in het scherm  
verschijnt, en ga dan naar de weektimerverwarmings-  
modus. 
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6b.27 Houd 6 s         in om naar de instellingen van de weektimer te 
gaan. 

           Druk op  ' ' of ' ' om de cursor te verplaatsen  
(een knipperende onderstreping), druk op         in de 
betreffende weekpositie om de huidige instelling te 
selecteren (het teken is aangeduid) of te annuleren (het 
teken wordt normaal weergegeven). Meerdere dagen 
kunnen tegelijk worden geselecteerd. 

          Druk op '         ' om de cursor naar de instellingen  
voor de tijdsperiode te verplaatsen. Druk ' 
       

' of '   '  
om uren of minuten te kiezen, en druk op '           ' of '       '   
om het getal aan te passen.  

           Tot 3 verwarmingsperiodes kunnen worden ingesteld. 

           De minuten worden per druk verhoogd/verlaagd met 15  
minuten.  

  Druk op       om de verwarmingstijd voor de gekozen dag in te 
stellen en terug te keren naar de weeklijn.  

           Houd       3 s in of wacht 10 s om de instelling  
van de verwarmingsperiode te bewaren en te sluiten. 

6b.28 Druk op         , '          ' en '            ' om de instellingen  van de weektimer te 
bekijken. 

Periode instellen 
.   6b.29 Om de verwarming uit te zetten, gaat u eerst terug naar de 

normale modus en schakelt u hem uit. 

Voorverwarmingsmodus 

6b.30 In de dag- en weektimermodus drukt u op:  

6b.31 Om de verwarming uit te zetten wanneer deze  
tijdens vooraf ingestelde verwarmingsperiodes aanstaat. 

6b.32 Om de verwarming aan te zetten wanneer deze  
tijdens vooraf ingestelde verwarmingsperiodes uitstaat. 

Adaptieve startregeling  

6b.33 Door te leren van de vorige verwarmingscyclus kan het toestel 
de juiste voorverwarmingstijd voor het inschakelen inschatten 
om te zorgen dat de ingestelde temperatuur op het ingestelde 
tijdstip is bereikt. Voorbeeld: als uw timer is ingesteld op 18:00 
uur en de temperatuur is ingesteld op 23°C, dan kan het 
apparaat zich om 17:30 uur inschakelen om ervoor te zorgen 
dat het om 18:00 uur in de kamer 23°C is. 
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6b.34 Zodra de zender een snelle daling van de 
kamertemperatuur detecteert, kenmerkt hij dit als een 
open venster. Een waarschuwingssymbool wordt 
getoond en de verwarming wordt automatisch uitgezet. 

6b.35 Na een stijging van de kamertemperatuur of het 
handmatig uitschakelen van de waarschuwing (met de 
afstandsbediening) zal het apparaat weer normaal 
functioneren. 

 De communicatie tussen de afstandsbediening en het apparaat instellen 

6b.36 De onderstaande handelingen moeten worden uitgevoerd 
voordat u gaat programmeren wanneer de afstandsbediening 
wordt vervangen of het apparaat niet met de afstandsbediening 
kan worden bediend: 

Houd de resetknop op het apparaat 3 seconden lang ingedrukt 
(eventueel met penpunt) totdat het apparaat 3 korte pieptonen 
laat horen en laat vervolgens de knop los. 

Druk op      op de afstandsbediening. Het programmeren is 
voltooid als het apparaat een lange pieptoon laat horen. 

6b.37 Het resetten van de code van de afstandsbediening is nodig 
wanneer het apparaat verkeerd werkt of wanneer de 
afstandsbediening niet correct werkt. 
Open het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening. 

Druk op de knop Reset van de afstandsbediening. 
Plaats het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening 
terug. 
Volg de stappen van 6b.36. 

RESET 

Belangrijke veiligheidsinformatie voor afstandsbediening 

6b.38 Om de batterijen te verwijderen en met nieuwe te vervangen, 
opent u het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening. 
Let op de plus- en de minpool. 

6b.39 Voor de afstandsbediening zijn twee R03-alkalinebatterijen 
(1,5 V) nodig. 

6b.40 Laat lege batterijen niet in de afstandsbediening zitten, 
maar verwijder ze en voer ze op de juiste manier af. 

 
  6b.41 Laad niet-oplaadbare batterijen niet op. 

 

6b.42 Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte 
batterijen mogen nooit worden gemengd. 
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6b.43 Zorg ervoor dat de batterijen juist zijn geplaatst. 

6b.44 Verwijder de batterijen als de afstandsbediening voor langere tijd niet wordt 
gebruikt. 

6b.45 De aansluitingen in de afstandsbediening mogen niet worden kortgesloten. 

De thermische beveiliging resetten  

6b.46 Het apparaat is uitgerust met een elektronische veiligheidscontrole (E.V.). Dit 
is een veiligheidsvoorziening, die de haard uitschakelt als het apparaat 
oververhit raakt, bijvoorbeeld wanneer het is afgedekt. Als de verwarming 
stopt met functioneren terwijl het vlameffect normaal blijft werken, wijst dit erop 
dat de E.V. actief is. De E.V. kan pas worden gereset nadat het apparaat is 
afgekoeld en gereset. Het resetten van de E.V. gaat als volgt: 

6b.47 Schakel het apparaat uit (handmatige aan/uit-schakelaar) en laat het 
ongeveer 10-15 minuten uitgeschakeld staan. 

6b.48 Verwijder eventuele verstoppingen aan de afvoer van de ventilator of de 
ventilatorbladen, enz. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald 
terwijl u dit doet.  

6b.49 De E.V. wordt gereset als u het apparaat weer inschakelt. 

6b.50 Controleer of het apparaat correct functioneert. Als de E.V. opnieuw wordt 
geactiveerd, moet het apparaat door een bevoegde elektricien worden 
gecontroleerd. 

Waarschuwingen: 

Het apparaat moet voorafgaand aan onderhoud of reiniging van de buitenkant 
van de stroomtoevoer worden losgekoppeld en zijn afgekoeld. 

De batterijen van de afstandsbediening vervangen 

7.1 Het batterijsymbool toont  als de batterijen op volle kracht zijn. 

7.2 Het batterijsymbool toont  als de batterijen op halve kracht zijn. 

7.3 Het batterijsymbool toont   als de batterijen onmiddellijk vervangen 
moeten worden en leeg zijn. 

De haard schoonmaken 

Reinigings- of polijstproducten worden afgeraden. Vingerafdrukken of andere 
sporen op het voorste glaspaneel kunnen met een zachte, vochtige, pluisvrije 
doek en een glasreiniger voor thuisgebruik worden verwijderd. 
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Het voorste glaspaneel moet altijd met een schone, pluisvrije doek of 
keukenpapier volledig worden afgedroogd. 

Let op: Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen op het glaspaneel. Spuit geen 
vloeistoffen rechtstreeks op de oppervlakken van het apparaat.  
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Milieu  

De betekenis van een gekruiste vuilnisbak op wielen: 

Elektrische apparaten mogen niet worden afgevoerd als ongesorteerd 
huishoudelijk afval. Voor de afvoer van elektrische apparaten moeten 
aparte inzamelpunten worden gebruikt. Neem contact op met uw 
gemeente voor informatie over de bestaande inzamelsystemen. Als 
elektrische apparaten worden afgevoerd naar een vuilnisbelt of 
stortplaats, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater en in de 
voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en 
welzijn.  
Wanneer oude apparaten door nieuwe worden vervangen, is de verkoper 
wettelijk verplicht om het oude apparaat gratis voor verwijdering mee te 
nemen. 
Deze haard voldoet aan de veiligheidsnormen EN 60335-1 en 
EN 60335-2-30 waarin de essentiële eisen van de 
laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC-normen EN 55014-1; EN 
55014-2; EN 61000-3-2 en EN 61000-3-3 zijn opgenomen, die de 
essentiële eisen van de Europese elektromagnetische compatibiliteit 
2014/30/EU en de RED-normen EN300220-2, EN 30148 9-1, EN30 
1489-3 en EN6 247 omvatten, waarin de essentiële eisen van de 
Europese richtlijn voor radioapparatuur 2014/53/EU zijn vastgelegd. 

PCB-controle 

Hardware: 
RC01-043B01 
Software: V0 

Ontvanger afstandsbediening 

Hardware: RF290B V1.2 

Zender afstandsbediening 

Frequentie: ASK/OOK 433,92 MHz 
Maximaal zendvermogen: 10 mW 
Hardware: RF290A-TX-V1.3 
Software: V2.4.1 
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