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•

Houd de reset knop op de besturingskast ingedrukt totdat U twee

•

Microswitch

Aansluiting 8-polige
kabel ontvanger

“O I“ schakelaar

niet opnieuw te resetten.

Motorknop
(in maximale stand)

Bedieningsknop
(in stand: afstandsbediening)

Piëzo connector
(Bij handbediening)

Als de spanning van de besturingskast af is geweest (of de batterijen leeg zijn) hoeft U

Uw systeem is nu op mekaar afgestemd.

geluidssignaal hoort.

handzender om de code te resetten, deze knop ingedrukt houden totdat U een lang

Binnen 20 seconden duwt U op het kleine vlam knopje van de

reset knop los.

geluidssignalen hoort.Na het tweede geluidssignaal laat U de

Resetten van de elektrische code.

aangesloten i.v.m. schade aan de besturingskast).

Bij de eerste keer in gebruik name (zorg dat alle kabels zijn

•

•

Belangrijk! Voor eerste keer ingebruikname.
Druk de “O I” schakelaar, op het gasregelblok, in de “I” positie.
Draai de bedieningsknop, op het gasregelblok, in de ON positie.

Druk op de handzender de toetsen ê-OFF en  gelijktijdig in. Een kort geluidssignaal zal

•
•
•

•

Druk op toets  om het vlambeeld te verlagen en om de de brander uit te schakelen

•

vlambeeld geleidelijk.)

Open Haarden, Schouwen en Kachels

Druk op toets  om het vlambeeld te verhogen. (Kort op toets  drukken verhoogt het

geleidelijk.)

(Doven van het vuur: “STAND BY”). (Kort op toets  drukken verlaagt het vlambeeld

Na ontsteking van de brander gaat de vlamhoogte automatisch naar de maximale stand.

•

Instellen van de vlamhoogte / Doven van het vuur:

Afstandsbediening

ontstoken gaat de vlamhoogte automatisch naar de maximale stand.

totdat de waakvlam en hoofdbrander worden ontstoken. Nadat de hoofdbrander is

de start bevestigen. Daarna zullen korte geluidssignaaltjes (0,2 sec. toon, 1Hz.) volgen

Open de gasafsluitkraan die in de gasleiding naar het toestel is gemonteerd.

•

Aansteken van het vuur:
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bovenstaande handelingen herhaalt.

gasafsluitkraan in de toevoerleiding dicht te draaien.

•

Open Haarden, Schouwen en Kachels

* Sluit de deksel en plaats de ontvanger weer terug in de houder.

van de batterij.

wijze in de batterijhouder. De aandrukveer altijd tegen de minpool (-)

* Plaats 4 nieuwe 1,5V-batterijen (type LR6 of AA) op de aangegeven

de ontvanger zijn bijna leeg. (Nadat dit signaal optreedt kan men nog ongeveer 10x het

toestel inschakelen.)

* Verwijder de batterijen uit de batterijhouder.

* Schuif het klepje open.

paneeldeurtje.

Lange geluidssignalen (0,8 sec. toon, 0,2 sec. rust) tijdens de ontsteking: Batterijen van

Mogelijke foutmeldingen:

* Trek voorzichtig de gehele ontvanger uit de houder achter het (witte)

Ontvanger:

op te nemen.
2.

* Verbind de nieuwe batterij en plaats het geheel terug. Sluit het klepje.

Indien het toestel zich regelmatig uitschakelt dient u kontakt met uw installateur

•

contacthouder. Trek niet aan de draden!

Een elektronisch probleem: op lossen door opnieuw te resetten zie pag. 10 (eerste keer ingebruikname).

* Haal voorzichtig de 9V-blokbatterij eruit en maak deze los van de

Handzender: * Open het klepje aan de achterzijde.

2.

1.

3 korte signalen als de motor ronddraait.

Lege batterijen: batterijen vervangen.

dit veroorzaakt worden door:

Als blijkt dat de signalen van de handzender niet goed bij de ontvanger aankomen, kan

Ontvanger:

1.

•

2.

Handzender:

1.

Storing:

Vervangen is noodzakelijk wanneer bij de:

•

de waakvlam opnieuw aan te steken.

Het led lampje minder sterk oplicht.

jaar. Gebruik van alkaline batterijen wordt aanbevolen.

De batterijen van de handzender en ontvanger hebben een levensduur van ongeveer één

Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 MINUTEN wachten alvorens

•

Batterij vervangen:

Gaat de waakvlam uit, dan dient men minimaal 5 MINUTEN te wachten voordat men de

Belangrijk:

hoofdbrander is niet gelukt. Mogelijke oorzaak: lucht in de waakvlamleiding.

Wordt het toestel langere tijd niet gebruikt, dan is het aan te bevelen om de

de batterijen.

Druk de “O I” schakelaar, op het gasregelblok, in de “O” positie. Hiermee bespaart u op

schakelen.

Druk daarna op toets ê-OFF om het gehele toestel, inclusief de waakvlam, uit te

5x kort geluidssignaal (0,2 sec. toon, 0,2 sec. rust): Ontsteking van waakvlam en

•

( “STAND BY” ).

5 seconden continu geluidssignaal: Foutmelding. Bijvoorbeeld; een van de kabels is niet
verbonden, de “O I” schakelaar staat niet in de “I” positie.

•

Druk op toets  om het vlambeeld te verlagen en om de brander uit te schakelen

Belangrijk:

•

•

•

•

Uitschakelen van het toestel:
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Om de gashaard uit te
schakelen drukt u
alleen op de “off”knop

Om de gashaard aan te
zetten drukt u gelijktijdig
op beide knoppen

Signaal indicator

connector op het gasregelblok worden geschoven.

de ontsteek(piëzo)kabel van de ontvanger worden afgenomen en die voorzichtig op de piëzo-

In geval van nood is het mogelijk om het toestel met de hand te bedienen. Hiervoor moet eerst

Verminderen van de gasvlam
“kleine vlam”

Verhogen van de gasvlam
“grote vlam”

Vervang de batterijen alleen wanneer het toestel volledig is uitgeschakeld.

beschadigen.

Onjuiste plaatsing van de batterijen kan de elektronika of de aandrijving onherstelbaar

Handbediening

•

•

Motorknop
(in maximale stand)

Bedieningsknop
(in stand: handbediening)

Metalen rondje voor de
handbediende ontsteking

Piëzo connector
(Bij handbediening)

Draai de motorknop, op het gasregelblok, geheel rechtsom. De knop maakt hierbij een

•

•

•

•

•

Druk de “O I” schakelaar, op het gasregelblok, in de “I” positie.

•

Open Haarden, Schouwen en Kachels

Als de waakvlam brandt, het metalen rondje nog 10 seconden ingedrukt houden en daarna loslaten.

het glasraam kan men zien of de waakvlam brandt.

piëzoknop (langs de “O I” schakelaar) in te drukken om de waakvlam te ontsteken. Door

Terwijl men het metalen rondje ingedrukt houdt, dient men enkele malen de (vierkante)

Druk het metalen rondje in. Bijvoorbeeld met een pen. Er stroomt nu gas naar de waakvlam.

de bedieningsknop, wordt zichtbaar.

Draai de bedieningsknop, op het gasregelblok, in de MAN positie. Een metalen rondje, in

“klik”-geluid.

Open de gasafsluitkraan die in de gasleiding naar het toestel is gemonteerd.

•

Aansteken van het vuur:

Handbediening - Bedieningsknop in Manuele
positie

Microswitch

Aansluiting 8-polige
kabel ontvanger

“O I“ schakelaar

Piëzo knop
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