NE: Electrische openhaard met
afstandsbediening
Model: AF530 color changing LED series
INSTALLATIE EN GEBRUIKS
AANWIJZING

Lees de instructies zorgvuldig
en bewaar deze voor
toekomstige raadpleging.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
Bij gebruik van dit elektrische apparaat dienen basis voorzorgmaatregelen opgevolgd te worden om het
risico van brand, elektrische schok en lichamelijk letsel te voorkomen.
a) Deze verwarming dient alleen aangesloten te worden op een wisselstroomvoeding. De voltage
gemarkeerd op de verwarming moet overeen komen met de toevoerspanning.
b) Doe de verwarming pas aan als deze volledig geïnstalleerd is zoals beschreven in deze
handleiding.
c) De verwarming dient niet direct onder een contactdoos geplaatst te worden.
d) Houd meubilair, gordijnen en andere vlam vatbare materialen minstens op 1 meter afstand van het
apparaat.
e) Laat het apparaat niet onbeheerd gedurende gebruik.
f) Laat het apparaat niet onbeheerd terwijl deze aangesloten is aan de netvoeding.
g) Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en dient niet gebruikt te worden voor
industriële doeleinden.
h) Controleer van tijd tot tijd de kabels voor schade. Gebruik dit apparaat nooit wanneer de kabels of
een ander onderdeel van het apparaat enig tekenen van beschadiging vertoont.
i) Gebruik dit apparaat niet met een versleten aansluiting of koord, na een storing of nadat deze
gevallen is.
j)

Herstelwerkzaamheden voor elektrische apparaten dienen alleen verricht te worden door een
gekwalificeerde elektricien.

k) Laat de kabels niet onder het vloerkleed of tapijt lopen.
l)

Laat de hoofdkabel niet in contact komen met scherpe uiteinden of hete oppervlakten.

m) Laat het apparaat nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen.
n) Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
o) Gebruik het apparaat niet als je natte handen hebt.
p) Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een hete ondergrond.
q) Niet opereren met een beschadigde kabel.
r) Voordat het apparaat schoongemaakt kan worden dient deze volledig gekoeld te zijn, met de
stekker eruit getrokken.
s) Maak dit apparaat niet schoon met bijtende chemicaliën.
t)

Maak nooit gebruik van accessoires die niet bij dit apparaat toebehoren. Dit kan gevaar
veroorzaken voor de gebruiker en het apparaat.

u) Til het apparaat niet aan het voorpaneel op.
v) Zorg ervoor dat de muur geschikt is om het gewicht van dit apparaat te ondersteunen.
w) Onderzoek de muur waaraan het montuur dient bevestigd te worden voordat u de installatie begint.
Zorg ervoor dat er geen verborgen stroomkabels, waterleidingen of andere objecten verborgen
zitten die beschadigd kunnen raken bij het boren.
x) Minstens 2 mensen met technische kennis en ervaring zijn nodig om dit product te installeren.
y) Neem contact op met een gekwalificeerde technicien als de instructies, of gedeelten hiervan,
onduidelijk zijn of wanneer je niet de geschikte gereedschappen in huis hebt.
z) De steun dient niet gebroken of in vorm aangepast te worden.
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WAARSCHUWINGEN:
a) Gebruik de verwarming niet in de buurt van de douche, het bad of een zwembad.
b) Als de stroomkabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden door de fabrikant, diens
onderhoudsvertegenwoordiger of een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
c) Bedek de verwarming niet, om oververhitting te voorkomen.
d) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen, mensen met een fysieke aandoening of
tekort aan wetenschap en ervaring met het product, tenzij deze onder toezicht worden gehouden.
e) Kinderen dienen onder toezicht gehouden te worden rondom dit apparaat zodat ze hier niet mee
gaan spelen.

Beginnen
a) Haal het apparaat uit het karton
b) Verwijder alle verpakking van het product.
c) Plaats de verpakking in de doos of gooi deze naar behoren weg.

Inhoud van het karton (fig. A)
■

Verwarming.

■

Montuur.

■

Bevestigings schroeven en wand pluggen.

■

Afstandsbediening.

■

Handleiding.

serial
number
001
002
003
004

name

quantity
1
2
2
1

005
006
007
008
009
010
011
012
013

Karton
Schroeven(Ф4x 8 mm)
Schroeven(Ф4x35mm)
Bevestigingshoekprofi
elen
Plastic plug(Ф 8 mm)
Verpakking links
Vuurhaard
Montuur
Plastic plug (Ф8 mm)
Schroeven(Ф4x35mm)
Afstandsbediening
Verpakking rechts
Stroom kabel

014

Witte sierstenen

1

2
1
1
1
5
5
1
1
1
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Handig advies bij montage
a) Bewaar het verpakkingsmateriaal tot dat u alle onderdelen hebt geteld, en bent na gegaan met de
onderdelen lijst.
b) Het onderdelen pakket bevat kleine onderdelen die uit de buurt dienen gehouden te worden van
kleine kinderen.
c) We adviseren het onderdelen pakket te openen en de onderdelen in een bakje te plaatsen om
ervoor te zorgen dat deze niet snel verloren gaan.

Installatie
a) Sluit het apparaat niet aan tot dat deze naar behoren geïnstalleerd is en u de instructies volledig
gelezen hebt.
b) De minimale afstand dient geconstateerd te worden.
c) Voor installatie van dit apparaat, moet u ervoor zorgen dat u de stroomkabels niet beschadigd.
d) Dit apparaat is ontworpen om permanent aan de muur bevestigd te worden op een minimale
hoogte van 300mm. Het montuur dient horizontaal geplaatst te worden met de kabel geleid naar
de rechter onder zijde van de verwarming.
e) Voor optimale invalshoek op het vuureffect dient de verwarming op een hoogte van 600mm vanaf
de grond gemonteerd te worden.
f) Gebruik de beugels als voorbeeld voor het markeren van de 5 boor posities aan de muur. Zorg
ervoor dat deze gaten aan elkaar gelijk staan. Zie hiervoor (Fig. 2).
g) Plaats de beugel terzijde en boor de gaten met een boor van 8mm tot een diepte van 35 mm.
h) Verwijder overtollig stof en plaats de pluggen in de gaten. Zorg ervoor dat deze gelijk staat aan
het oppervlak van de wand.
i)

Houd de beugel in positie en bevestig deze met de schroeven.

j)

Plaats de bevestigingshoekprofielen aan de bodem van het apparaat, maak hierbij gebruik van de
korte schroeven.

k) Til het apparaat op en plaats deze zorgvuldig aan de beugel. (Fig. 2, circel). Laat het apparaat niet
los tot dat je er zeker van bent dat deze veilig is bevestigd aan de beugel.
l)

Markeer nu de positie van het gat voor het bevestigingshoekprofiel (Fig. 3. ) verwijder zorgvuldig
het apparaat van de beugel en boor de gaten met een 8mm boor tot een diepte van 35mm.

m) Verwijder overtollig stof en plaats de pluggen in de gaten. Zorg ervoor dat deze gelijk staat aan
het oppervlak van de wand.
n) Til het apparaat nogmaals op, bevestig deze aan de beugel en bevestig de bevestigingshoekprofiel
met schroeven.
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Plaatsing kiezelstenen
a) Haal het voorpaneel los. (fig. 4)
b) Haal de stenen uit de verpakking en plaats deze evenredig op het voorste platform (fig. 5)
c) Bevestig het voorpaneel weer. (fig. 6)

1

3

2
560
280

600

1045

Installatie diagram.

Gebruiksinstructies
Het apparaat kan worden bestuurd door de schakelaars, rechts boven de verwarming te gebruiken of
door gebruik te maken van de afstandsbediening.
Standby status:
De verwarming vertoont het volgende symbool op standby

.

Switch on status:
Het vuur vertoond datum/tijd, kamer temperatuur en vlam verlichtingssterkte. Gelieve de juiste datum/ tijd
in te stellen bij het eerste gebruik.
Handmatige bediening
De netschakelaar is geplaats aan de rechts boven zijde van het apparaat.
Deze dient eerst aan geschakeld te worden.
Druk eenmalig op de

knop om het vuur en vlam effect aan te doen/ een oranje indicatie lampje zal

verschijnen om aan te tonen dat het apparaat AAN staat.
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Druk eenmalig op de

knop voor de lage hitte instelling; druk deze twee keer om de instelling weer uit

te schakelen.
Druk eenmalig op de

knop voor de hoge hitte instellingen; druk deze twee keer om de instelling weer

uit te schakelen.

Gebruik van de afstandsbediening
De netschakelaar is geplaats aan de rechts, boven zijde van het apparaat. Deze dient eerst aan geschakeld te
worden. Het kan even duren voordat de ontvanger reageert op de zender. Druk niet meer dan een keer op
de knop binnen twee seconden tijd voor juiste werking.

Druk eenmalig op de

knop van de afstandsbediening om het vuur en vlam effect aan te schakelen. Dit

schakelt ook direct het scherm aan met weergaven van de kamertemperatuur, datum, tijd en vlam-stand.
Deze weergave zal uit zichzelf verdwijnen wanneer er 15 seconden geen handeling heeft plaatsgevonden.
Je kunt dan op elke willekeurige knop drukken om het weergave scherm weer te activeren.
Druk eenmalig op de
schakelen.

knop van de afstandsbedieningen om van ℃ naar ℉ en weer terug te

Druk eenmalig op de
knop van de afstandsbediening om de gewenste vlam helderheid in te stellen.
Er zijn 4 vlam instellingen beschikbaar.
Druk eenmalig op de
knop van de afstandsbedieningen om de gewenst vlam kleur in te stellen,
hier zijn 10 kleuren beschikbaar; oranje, rood, groen, blauw, blauw+groen, groen+rood, blauw+oranje,
groen+oranje, oranje+rood, blauw+rood.
Tien kleuren per cyclus. Druk voor 5 secondenop de
starten.

knop om een automatisch kleuren cyclus te

Druk eenmalig op de
kop op de afstandsbediening om de gewenste LED
achtergrondverlichting in te stellen. Er zijn 6 kleuren beschikbaar; wit, blauw, oranje, wit+blauw,
wit+oranje, blauw+oranje en uit.
Druk eenmalig op de
knop voor de lage hitte-instelling;
Druk deze twee keer om de hitte instelling uit te schakelen.

verlicht dan op de schermafbeelding.

Druk eenmalig op de
knop voor de hoge hitte-instellingen;
schermafbeelding. Druk deze twee keer om de hitte instelling uit te schakelen.

verlicht dan op de

Automatisch opwarmprocedure (Intelligente controlesysteem)
Druk eenmalig op de
knop om de automatische timer-instelling te starten.
1. Als je zelf geen timer instelt, zal de warmtebron zichzelf uitschakelen.
2. Als de kamertemperatuur hoger is dan ingesteld, zal de warmtebron zichzelf uitschakelen.
3. Als de kamertemperatuur 5 graden lager is dan ingesteld, zal de warmtebron zichzelf op
laag-stand instellen.

4. Als de kamertemperatuur 5 graden hoger is dan ingesteld, zal de warmtebron zichzelf op
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hoog-stand instellen.
Datum- en tijd instellingen
Dit wordt bediend door meegeleverde afstandsbediening.
Druk eenmalig op de
in te stellen. (van 00-23)

knop en ga verder door te drukken op de + knop of de – knop om de uren

Druk nogmaals op de
minute in te stellen. (van 00-59)

knop en ga verder door te drukken op de + knop of de – knop om de

Druk op de
knop om de datum te selecteren ( zondag tot zaterdag van links naar rechts).
Wanneer u klaar bent met instellen, wacht dan 5 seconden tot deze niet meer knippert.

Aanvullende functie
Druk eenmalig op de
knop om Bluetooth te openen. Druk twee keer op de knop om deze weer uit te
schakelen.
Temperatuur instellingen
Druk op de + knop om de temperatuur te verhogen: druk op de – knop om de temperatuur te verlagen.
Opmerking: Voor optimale werking van het verwarmingssystem dient te temperatuur hoger ingesteld te
worden dan de kamertemperatuur.
Timing instellingen
Druk op de

knop 3s, de

zal gaan knipperen.

Druk op de OK knop om de week te selecteren (dagen van ZON-ZAT)
Blijf drukken op + knop of de – knop om het uur in te stellen ( Timer ON) en druk de SET knop om naar
de volgende instelling te gaan.
Ga verder door te drukken op de + knop en de - knop om de minuten in te stellen (Timer ON) en druk op
de SET knop om naar de volgende instelling te gaan. Het ON symbool gaat uit en het OFF symbool gaat
branden.
Ga verder door te drukken op de + knop of de – knop om het uur in te stellen (Timer OFF) en druk de SET
knop om naar de volgende instelling te gaan.
Ga verder door de + knop en de – knop om de minuten in te stellen (Timer OFF) en druk de SET knop om
naar de volgende instelling te gaan. Het OFF symbool zal uit gaan.
Druk op de SET knop. Ga door en druk op de + knop of de – knop om de temperatuur in te stellen.
Druk op de OK knop om de instelling voor één dag te beëindigen. Ga door met herhalen totdat je een week
hebt voltooid en

druk op uit..

Notitie:
1.Als de

knop verlicht, is de instelling voor de datumtimer ongeldig.

2. Als je niet op de OK knop drukt zal deze alleen de cyclus instellen op die dag.
Druk op de

knop voor 5 seconden als het vuur uitstaat, reset dan alle tijd- en temperatuur instellingen.

Als er geen activiteit plaatsvind zal het scherm na 15s zichzelf uitschakelen.
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Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidsuitschakeling die werkt als het vuur oververhit raakt (bv.
vanwege geblokkeerde ventilatieopeningen) Om veiligheidsredenen wordt de brand NIET
automatisch gereset.
Om het apparaat te resetten, haalt u het apparaat uit het stopcontact gedurende minstens 15 minuten.
Sluit de netvoeding opnieuw aan en schakel het apparaat in.

Probleemoplossen
Symptoom

Oplossing

Geen werking / geen ventilator.

Controleer de
vervangen.

zekering

door

deze

te

Controleer op veiligheidsuitschakeling.
Geen vuureffectlicht.

Controleer de LED door deze te vervangen.

De lamp vervangen
Waarschuwing - Ontkoppel altijd de voeding voordat u de lamp verwijdert.
Alleen een gekwalificeerde technicus kan de storingslamp vervangen.

Reiniging
Waarschuwing - Ontkoppel altijd de voeding voordat u de kachel gaat reinigen.
Gebruik voor de algemene reiniging een zachte, schone stofdoek - gebruik nooit schuurmiddelen. Het
glazen kijkscherm moet voorzichtig worden schoongemaakt met een zachte doek. Gebruik GEEN
gepatenteerde glasreinigers.

Technische specificaties
Toevoer: 220-240V~ 50Hz
Nominaal vermogen:2000W
Verlichting: 0.5W LED Lamp

Verwijdering
Milieubescherming
Afgedankte elektrische productie mag niet met huishoudelijk afval
worden weggegooid. Gelieve te recyclen wanneer er faciliteiten zijn.
Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling.
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