
Door technische wijzigingen zijn er nieuwe 
bedieningsinstellingen waarin we de belangrijkste instellingen in 
detail uitleggen. Gebruik deze instructies als alternatief voor de 
inhoud van de bestaande gebruiksaanwijzing.

Schakel het apparaat in met de afstandsbediening:
De hoofdschakelaar (A) van het apparaat moet in de aan-stand 
(I) staan. Druk gedurende 3 seconden op de Enter-toets op RC. 
De verbindingssymbolen knipperen op het RC-scherm en de 
RC is verbonden met het apparaat. Vuur wordt weergegeven en 
AAN knippert. Druk op enter om het apparaat in te schakelen. 
De lampen lichten op en het vlameffect treedt na ca.  45 
seconden in werking. 
 

Regeling van de vlamhoogte en -intensiteit:
activeer de afstandsbediening zoals hierboven beschreven. 
Vuur wordt weergegeven en UIT knippert. Navigeer met de 
toetsen omhoog/ omlaag totdat het vuur knippert. Druk op 
Enter, F1-F6 wordt weergegeven, afhankelijk van de instelling. 
Met de up/ down toetsen kun je de vlamhoogte en intensiteit 
van het vlameffect aanpassen van  F1 naar  F6. Bevestig de 
instelling die u hebt gemaakt met de Enter-toets en sluit het 
menu-item af met de toets Terug. De gemaakte instelling blijft 
behouden tot de volgende wijziging. 

De verwarming vooraf instellen en inschakelen:
U heeft de mogelijkheid om de verwarming hoog (HI), laag (LO) 
of volledig uit (Off) in te stellen. activeer de afstandsbediening 
zoals hierboven beschreven als u dit nog niet hebt gedaan. 
Gebruik de knoppen omhoog/ omlaag om naar het 
handsymbool te navigeren. Druk op de Enter-toets.  21 ° 
graden wordt weergegeven op het scherm en UIT knippert de 
verwarming start. Druk vervolgens op de vooruit-knop en houd 
deze ingedrukt totdat HILO of OFF verschijnt (de respectieve 
standaardinstelling knippert). Gebruik de knoppen omhoog/ 
omlaag om de gewenste instelling te selecteren. Bevestig uw 
instelling met de Enter-toets. Het scherm springt terug en 21 ° 
graden wordt weergegeven UIT knippert. Als u nu Uit bevestigt 
met de enter-toets, schakelt de verwarming uit en springt het 
scherm terug naar de vlammodus. 
Met de UIT-instelling wordt de verwarming volledig 
uitgeschakeld en kan deze niet worden gestart met de 
handinstelling.  Als verwarming nodig is, raden we de 
instelling LO of HI aan. 

De verwarming inschakelen:
Navigeer met de knoppen omhoog/omlaag naar het 
handsymbool. Het handsymbool knippert. Druk op de 
Enter-toets . 21 ° C verschijnt en de verwarming start UIT 
knippert. Dit geldt echter alleen als de voorinstelling LO of 

HI al eerder is gemaakt. De verwarmingsoperatie loopt tot 
de kamertemperatuur van 21 ° graden is bereikt. Met de up/
down knoppen kun je indien nodig je gewenste temperatuur 
aanpassen. Als u de verwarmingswerking wilt uitschakelen, 
kunt u de verwarming onmiddellijk onderbreken zolang DE UIT 
knippert door UIT te bevestigen met de enter-toets.  Het 
programma springt dan terug naar de vlammodus. 
 
Adaptieve start

De SP-functie zoals beschreven in de handleiding is niet-
functioneel.

Pas het display aan
Het instellen van de maximale temperatuur van de kamer is 32 ° 
C. de instelling kan worden ingesteld op ° C of ° F.
1. Ingesteld op ° C of ° F.

• Druk op de menutoets.
• Navigeer naar het symbool “Hand” of “ vorst”
• Druk op Enter om te bevestigen.
• Houd de knop “menu” ingedrukt
• Druk op < of > om te kiezen tussen ° C en ° F.
• Druk op Enter om te bevestigen.

2. Instelling Max. kamer tempratur
• Druk op < om uw maximale kamertemperatuur te selecteren.
• Druk op Enter om te bevestigen.
•  Druk op de knop “Menu” om terug te keren naar het 

startscherm.

Timer instellingen:
De timerinstellingen werken volgens de bestaande 
bedieningshandleiding van de fabrikant. Navigeer met 
de knoppen omhoog / omlaag totdat u het wekelijkse 
timersymbool ziet knipperen. Bevestig met de Enter-toets en 
volg de instructies van de bestaande bedieningshandleiding van 
de fabrikant. 

Vorst beveiliging:
Gebruik de knoppen omhoog/omlaag om naar het 
vorstbeschermingssymbool te navigeren. Druk op de Enter-toets. 
De vorstbeschermingsmodus is geactiveerd, het scherm toont 7 
° graden. De vorstbescherming wordt 24 uur gehandhaafd. Deze 
modus moet worden gebruikt om vorstbescherming te bieden 
zoals aangegeven door het vorstsymbool. Met de up / down-
knoppen kunt u deze modus verlaten om over te schakelen naar 
de handmatige modus of als alternatief overschakelen naar de 
vlammodus door op de enter-knop te drukken. 

Tijd- en datuminstelling:
Gebruik de knoppen omhoog/omlaag om naar het tijd/
datumsymbool te navigeren. Volg de aanwijzingen voor tijd, dag, 
maand, jaar. 

Belangrijke opmerking: als u in een submenu bent gebleven 
terwijl de afstandsbediening de koppeling aan het apparaat 
heeft onderbroken, kunt u de menu’s altijd verlaten met de 
terugknop na het opnieuw aansluiten en terugkeren naar de 
vlammodus - vuur wordt weergegeven en UIT knippert. 

Afstandsbediening instellen
Albany, 3-Step, Engines 56-600, 56-400 en 68-400


